รายงานการสอบทานข้อ มูล ทางการเงิน ระหว่า งกาลโดย
ผูส้ อบบัญ ชีร บั อนุญ าต

เสนอ ผูถ้ ือ หุ้น บริ ษทั คิ ว ทีซี เอนเนอร์ยี่ จํา กัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นรวมสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแบบย่อ ของบริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และได้สอบทาน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด
สามเดือนและเก้าเดือ นสิ้น สุด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2560 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ว นของผู้ถือหุ้น และงบ
กระแสเงินสดสําหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ
เฉพาะของบริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบ้ ริหารของบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดทําและ
นํ าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการให้ขอ้ สรุปเกีย่ วกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจาก
ผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่าง
กาลโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วธิ กี ารสอบถามบุคลากร
ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นผูร้ บั ผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธกี ารสอบทานอื่น การ
สอบทานนี้มขี อบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีมาก ทําให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้
ความเชื่อมันว่
่ าจะพบเรื่องที่มนี ัยสําคัญทัง้ หมด ซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนัน้ ข้าพเจ้าจึงไม่แสดง
ความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลทีส่ อบทานนี้

ข้อสรุป
จากการสอบทาน ข้าพเจ้าไม่พบสิง่ ที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึน้
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรือ่ ง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญ
ข้อมูลและเหตุการณ์ทเี ่ น้น
ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตข้อมูลตามหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 2 ว่าในระหว่างงวดเก้าเดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 บริษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้ซ้อื ธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งหนึ่ง โดย
ผู้บ ริหารพิจารณาว่ารายการดังกล่าวเป็ น การรวมธุรกิจ บริษัทย่อยอยู่ในระหว่างการดําเนิ น การวัดมูลค่า
ยุตธิ รรมของสินทรัพย์ท่รี ะบุได้ท่ไี ด้มาและหนี้สนิ ที่รบั มา ณ วันที่ซ้อื ธุรกิจ เพื่อจัดประเภทของสินทรัพย์และ
หนี้สนิ ให้เหมาะสม ทัง้ นี้ ข้าพเจ้ามิได้ให้ขอ้ สรุปอย่างมีเงือ่ นไขในเรือ่ งนี้

นายนริ น ทร์ จูร ะมงคล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 8593
กรุงเทพมหานคร
9 พฤศจิกายน 2560

บริ ษทั คิ ว ทีซี เอนเนอร์ยี่ จํา กัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อ ย
งบแสดงฐานะการเงิ น

หมายเหตุ
สิ น ทรัพย์
สิ น ทรัพย์หมุน เวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
่
ลูกหนี้การค้าและรายได้ทย่ี งั ไม่เรียกชําระ
- ลูกค้าทัวไป
่ - สุทธิ
- บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
่
ลูกหนี้อน่ื - ลูกค้าทัวไป
ลูกหนี้อน่ื - บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
ภาษีมลู ค่าเพิม่ รอเรียกคืน
ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสิ น ทรัพย์หมุน เวียน
สิ น ทรัพย์ไม่หมุน เวียน
เงินฝากธนาคารทีม่ ขี อ้ จํากัดในการใช้
เงินลงทุนใน - บริษทั ย่อย - สุทธิ
เงินลงทุนใน - บริษทั ร่วม
เงินให้กยู้ มื แก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
เงินลงทุนอืน่
เงินมัดจําสําหรับศึกษาความเป็ นไปได้ของ
โครงการลงทุนทีส่ ามารถเรียกคืนได้
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสิ น ทรัพย์ไม่หมุน เวียน

งบการเงิ น รวม
30 กัน ยายน 2560
31 ธัน วาคม 2559
(ยังไม่ได้ต รวจสอบ
แต่ส อบทานแล้ว )
(ตรวจสอบแล้ว )

(หน่ ว ย : บาท)
งบการเงิ น เฉพาะของบริ ษทั
30 กัน ยายน 2560
31 ธัน วาคม 2559
(ยังไม่ได้ต รวจสอบ
แต่ส อบทานแล้ว )
(ตรวจสอบแล้ว )

5
6

66,521,094
10,287,088

98,651,779
221,867,629

41,031,351
-

24,311,507
221,867,629

7
7, 8

309,484,946
1,274,068
25,104
1,101,507
212,705,610
16,682,362
6,624,285
8,438,511
633,144,575

234,551,905
682,018
404,723
207,542,111
7,701,859
4,677,032
6,863,300
782,942,356

284,969,788
1,274,068
3,108,192
212,705,610
15,114,639
6,155,320
6,655,941
571,014,909

234,551,905
682,018
404,723
207,542,111
7,701,859
4,667,781
6,754,132
708,483,665

21,025,219
266,013,793
17,870,454
50,000

17,000,000
50,000

156,655,090
499,800
380,000,000
50,000

156,655,090
499,800
17,000,000
50,000

658,682,273
10,634,807
342,229,050
26,009,662
3,493,070
1,346,008,328

81,112,500
307,204,702
6,535,960
23,920,340
2,039,140
437,862,642

300,439,444
5,771,521
34,390,880
3,209,105
881,015,840

303,836,062
6,535,960
24,408,910
2,039,140
511,024,962

1,979,152,903

1,220,804,998

1,452,030,749

1,219,508,627

8
9

10
11
12
8

12
13
2

รวมสิ น ทรัพย์

____________________________ กรรมการ
( นายพูลพิพฒ
ั น์ ตันธนสิน )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

-

____________________________ กรรมการ
( นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร )
1

บริ ษทั คิ ว ทีซี เอนเนอร์ยี่ จํา กัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อ ย
งบแสดงฐานะการเงิ น

หมายเหตุ
หนี้ สิ น และส่ว นของผู้ถือ หุ้น
หนี้ สิ น หมุน เวียน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อน่ื - ผูค้ า้ ทัวไป
่
เจ้าหนี้อน่ื - บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
- เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
- หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยทางอ้อมค้างจ่าย
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมทางอ้อมค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้
หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่
รวมหนี้ สิ น หมุน เวียน
หนี้ สิ น ไม่หมุน เวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
หนี้สนิ ตามภาระผูกพันโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้ สิ น ไม่หมุน เวียน

งบการเงิ น รวม
30 กัน ยายน 2560
31 ธัน วาคม 2559
(ยังไม่ได้ต รวจสอบ
แต่ส อบทานแล้ว )
(ตรวจสอบแล้ว )

(หน่ ว ย : บาท)
งบการเงิ น เฉพาะของบริ ษทั
30 กัน ยายน 2560
31 ธัน วาคม 2559
(ยังไม่ได้ต รวจสอบ
แต่ส อบทานแล้ว )
(ตรวจสอบแล้ว )

254,535,156
90,972,089
25,533,419
2,140

311,060,793
108,381,418
6,271,652
48,150

254,535,156
90,972,089
8,763,156
2,140

311,060,793
108,381,418
6,271,652
48,150

66,840,000
2,786,520
23,430,897
272,086,310
62,404,560
14,305,938
80,000,000
10,456,615
903,353,644

2,708,862
15,341,138
7,248,895
5,217,139
456,278,047

2,418,417
22,955,326
14,305,938
80,000,000
7,005,722
480,957,944

2,708,862
14,773,037
7,248,895
5,187,088
455,679,895

14

106,110,000
2,628,176

2,752,324

1,630,165

2,752,324

15

8,929,228
117,667,404

4,106,727
6,859,051

8,929,228
10,559,393

4,106,727
6,859,051

1,021,021,048

463,137,098

491,517,337

462,538,946

8
14

2, 8
12
20

รวมหนี้ สิ น

____________________________ กรรมการ
( นายพูลพิพฒ
ั น์ ตันธนสิน )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

____________________________ กรรมการ
( นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร )
2

บริ ษทั คิ ว ทีซี เอนเนอร์ย ี่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อ ย
งบแสดงฐานะการเงิ น

หมายเหตุ

งบการเงิ น รวม
30 กัน ยายน 2560
31 ธัน วาคม 2559

(หน่ ว ย : บาท)
งบการเงิ น เฉพาะของบริ ษทั
30 กัน ยายน 2560
31 ธัน วาคม 2559

(ยังไม่ได้ต รวจสอบ
แต่ส อบทานแล้ว )

(ยังไม่ได้ต รวจสอบ
แต่ส อบทานแล้ว )

(ตรวจสอบแล้ว )

(ตรวจสอบแล้ว )

หนี้ สิ น และส่ว นของผู้ถือ หุ้น (ต่อ )
ส่ว นของผู้ถือ หุ้น
ทุนเรือนหุน้ - หุน้ สามัญ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน 359,240,725 หุน้
(2559: 270,000,000 หุน้ )
ทุนทีอ่ อกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
290,993,368 หุน้
(2559: 270,000,000 หุน้ )
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
- จัดสรรเป็ นสํารองตามกฏหมาย
- ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมส่ว นของผู้ถือ หุ้น ของบริ ษทั

16
2

ส่วนได้เสียทีไ่ ม่อยู่ในอํานาจควบคุมในบริษทั ย่อย
รวมส่ว นของผู้ถือ หุ้น
รวมหนี้ สิ น และส่ว นของผู้ถือ หุ้น

359,240,725

270,000,000

359,240,725

270,000,000

290,993,368
577,986,223

270,000,000
304,939,064

290,993,368
535,691,302

270,000,000
304,939,064

20,000,000
67,556,278
(1,111,928)
955,423,941
2,707,914

20,000,000
159,400,837
354,281
754,694,182
2,973,718

20,000,000
113,828,742
960,513,412
-

20,000,000
162,030,617
756,969,681
-

958,131,855

757,667,900

960,513,412

756,969,681

1,979,152,903

1,220,804,998

1,452,030,749

1,219,508,627

-

____________________________ กรรมการ
( นายพูลพิพฒ
ั น์ ตันธนสิน )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

-

-

-

____________________________ กรรมการ
( นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร )
3

บริษทั คิ ว ทีซี เอนเนอร์ยี่ จํา กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อ ย

(ยังไม่ได้ต รวจสอบ แต่ส อบทานแล้ว )

งบกํา ไรขาดทุน และกํา ไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ อื่น
สําหรับ งวดสามเดือ นสิ้ น สุด วัน ที่ 30 กัน ยายน

งบการเงิน รวม
หมายเหตุ
รายได้จ ากการขายและบริก าร
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริการ
รวมรายได้จ ากการขายและบริก าร
ต้น ทุน ขายและบริก าร
ต้นทุนขาย
ต้นทุนบริการ
รวมต้น ทุน ขายและบริก าร

19

99,239,524
2,847,663
102,087,187

189,315,011
3,451,407
192,766,418

99,239,524
2,847,663
102,087,187

19

(168,314,092)
(4,176,483)
(172,490,575)

(93,270,976)
(2,135,781)
(95,406,757)

(167,663,592)
(4,176,483)
(171,840,075)

(93,270,976)
(2,135,781)
(95,406,757)

24,292,767
1,854,988
3,788,732
29,936,487
(1,955,507)
(11,868,418)
(54,669,025)
(68,492,950)

6,680,430
334,678
2,794,138
9,809,246
(7,813,219)
(19,885,594)
(27,698,813)

20,926,343
703,867
3,208,869
24,839,079
(11,868,416)
(33,155,549)
(45,023,965)

6,680,430
333,398
2,794,138
9,807,966
(7,813,219)
(19,757,184)
(27,570,403)

(38,556,463)
(5,672,192)
(44,228,655)
4,542,202
(39,686,453)

(17,889,567)
(1,501,000)
(19,390,567)
3,308,874
(16,081,693)

(20,184,886)
(3,387,237)
(23,572,123)
4,542,202
(19,029,921)

(17,762,437)
(1,501,000)
(19,263,437)
3,308,874
(15,954,563)

(364,561)
(364,561)

(366,607)
(366,607)

(40,051,014)

(16,448,300)

กํา ไรขัน้ ต้น

ขาดทุน ก่อ นต้น ทุน ทางการเงิน และภาษี เงิน ได้

รวมขาดทุน เบ็ด เสร็จ สําหรับ งวด

____________________________ กรรมการ
( นายพูลพิพฒ
ั น์ ตันธนสิน )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

2559

193,331,933
3,451,409
196,783,342

กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
รายได้อน่ื
กํา ไรก่อ นค่า ใช้จ ่า ย
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทั ร่วมตามวิธสี ว่ นได้เสีย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่า ใช้จ ่า ย

ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุน ก่อ นภาษี เงิน ได้
ผลประโยชน์ภาษีเงินได้
ขาดทุน สําหรับ งวด
กํา ไร (ขาดทุน ) เบ็ด เสร็จ อื่น
รายการทีส่ ามารถจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงิน-สุทธิจากภาษีเงินได้
ขาดทุน เบ็ด เสร็จ อื่น สําหรับ งวด - สุทธิ จ ากภาษี เงิน ได้

2560

(หน่ ว ย : บาท)
งบการเงิน เฉพาะของบริษทั
2560
2559

19

(19,029,921)

(15,954,563)

____________________________ กรรมการ
( นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร )
4

บริ ษทั คิ ว ทีซี เอนเนอร์ยี่ จํา กัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อ ย

(ยังไม่ได้ต รวจสอบ แต่ส อบทานแล้ว )

งบกํา ไรขาดทุน และกํา ไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ อื่น (ต่อ )
สํา หรับ งวดสามเดือ นสิ้ น สุด วัน ที่ 30 กัน ยายน

งบการเงิ น รวม
2560
2559
การแบ่งปัน กํา ไร (ขาดทุน )
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่อยู่ในอํานาจควบคุม

(หน่ ว ย : บาท)
งบการเงิ น เฉพาะของบริ ษทั
2560
2559

(39,672,580)
(13,873)
(39,686,453)

(16,062,624)
(19,069)
(16,081,693)

(19,029,921)
(19,029,921)

(15,954,563)
(15,954,563)

(39,981,954)
(69,060)
(40,051,014)

(16,374,239)
(74,061)
(16,448,300)

(19,029,921)
(19,029,921)

(15,954,563)
(15,954,563)

กํา ไร (ขาดทุน ) ต่อ หุ้น ขัน้ พืน้ ฐาน
ขาดทุน (บาทต่อหุน้ )
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนัก (หุน้ )

(0.15)
271,510,317

(0.06)
270,000,000

(0.07)
271,510,317

(0.06)
270,000,000

กํา ไร (ขาดทุน ) ต่อ หุ้น ปรับ ลด
ขาดทุน (บาทต่อหุน้ )
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนัก (หุน้ )

(0.14)
291,739,428

(0.06)
270,000,000

(0.07)
291,739,428

(0.06)
270,000,000

การแบ่งปัน กํา ไร (ขาดทุน ) เบ็ด เสร็จ
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่อยู่ในอํานาจควบคุม

____________________________ กรรมการ
( นายพูลพิพฒ
ั น์ ตันธนสิน )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

____________________________ กรรมการ
( นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร )
5

บริ ษทั คิ ว ทีซี เอนเนอร์ยี่ จํา กัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อ ย
งบกํา ไรขาดทุน และกํา ไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ อื่น (ต่อ )
สํา หรับงวดเก้า เดือ นสิ้ น สุด วัน ที่ 30 กัน ยายน

(ยังไม่ได้ต รวจสอบ แต่ส อบทานแล้ว )

(หน่ ว ย : บาท)
งบการเงิ น เฉพาะของบริ ษทั

งบการเงิ น รวม
หมายเหตุ

รายได้จ ากการขายและบริ ก าร
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริการ
รวมรายได้จ ากการขายและบริ ก าร

2560

2559

2560

2559

19

623,644,054
14,838,905
638,482,959

266,944,795
9,229,360
276,174,155

619,627,132
14,838,903
634,466,035

266,944,795
9,229,360
276,174,155

19

(555,816,702)
(9,965,620)
(565,782,322)

(255,553,362)
(6,839,413)
(262,392,775)

(555,166,202)
(9,965,620)
(565,131,822)

(255,553,362)
(6,839,413)
(262,392,775)

72,700,637
2,313,508
9,886,023
84,900,168
(3,039,097)
(36,329,421)
(124,797,503)
(164,166,021)

13,781,380
2,370,978
3,941,746
20,094,104
(499,800)
(23,215,155)
(63,169,703)
(86,884,658)

69,334,213
1,337,711
9,761,051
80,432,975
(36,329,419)
(81,763,278)
(118,092,697)

13,781,380
2,356,275
3,941,746
20,079,401
(23,215,155)
(62,952,639)
(86,167,794)

ขาดทุน ก่อ นต้น ทุน ทางการเงิ น และภาษี เงิ น ได้
ต้นทุนทางการเงิน
19
ขาดทุน ก่อ นภาษี เงิ น ได้
ผลประโยชน์ภาษีเงินได้
ขาดทุน สํา หรับงวด
กํา ไร (ขาดทุน ) เบ็ด เสร็จ อื่น
รายการทีต่ อ้ งไม่จดั ประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย-สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการทีส่ ามารถจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงิน-สุทธิจากภาษีเงินได้
ขาดทุน เบ็ด เสร็จ อื่น สํา หรับงวด - สุทธิ จ ากภาษี เงิ น ได้

(79,265,853)
(10,806,107)
(90,071,960)
9,197,896
(80,874,064)

(66,790,554)
(5,819,514)
(72,610,068)
13,219,621
(59,390,447)

(37,659,722)
(8,503,750)
(46,163,472)
9,197,896
(36,965,576)

(66,088,393)
(5,819,514)
(71,907,907)
13,219,621
(58,688,286)

(1,466,209)
(4,602,508)

รวมขาดทุน เบ็ด เสร็จ สํา หรับงวด

(85,476,572)

ต้น ทุน ขายและบริ ก าร
ต้นทุนขาย
ต้นทุนบริการ
รวมต้น ทุน ขายและบริ ก าร
กํา ไรขันต้
้ น
กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
รายได้อ่นื
กํา ไรก่อ นค่า ใช้จ ่า ย
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทั ร่วมตามวิธสี ว่ นได้เสีย
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
รวมค่า ใช้จ ่า ย

____________________________ กรรมการ
( นายพูลพิพฒ
ั น์ ตันธนสิน )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

12

(3,136,299)

-

(3,136,299)

-

(354,657)
(354,657)

(3,136,299)

-

(59,745,104)

(40,101,875)

(58,688,286)

____________________________ กรรมการ
( นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร )
6

บริ ษทั คิ ว ทีซี เอนเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อ ย

(ยังไม่ได้ต รวจสอบ แต่ส อบทานแล้ว )

งบกําไรขาดทุน และกําไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ อื่น (ต่อ )
สําหรับ งวดเก้าเดือ นสิ้ น สุด วัน ที่ 30 กัน ยายน

2560

2559

(หน่ ว ย : บาท)
งบการเงิ น เฉพาะของบริ ษทั
2560
2559

(80,828,694)
(45,370)

(59,360,093)
(30,354)

(36,965,576)
-

(58,688,286)
-

(80,874,064)

(59,390,447)

(36,965,576)

(58,688,286)

(85,210,768)
(265,804)

(59,661,551)
(83,553)

(40,101,875)
-

(58,688,286)
-

(85,476,572)

(59,745,104)

(40,101,875)

(58,688,286)

งบการเงิ น รวม
การแบ่งปัน กําไร (ขาดทุน )
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่อยูใ่ นอํานาจควบคุม

การแบ่งปัน กําไร (ขาดทุน ) เบ็ด เสร็จ
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่อยูใ่ นอํานาจควบคุม

กําไร (ขาดทุน ) ต่อ หุ้น ขัน้ พืน้ ฐาน
ขาดทุน (บาทต่อหุน้ )
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนัก (หุน้ )

(0.31)

(0.26)

(0.15)

(0.26)

271,661,671

227,846,715

271,661,671

227,846,715

กําไร (ขาดทุน ) ต่อ หุ้น ปรับ ลด
ขาดทุน (บาทต่อหุน้ )
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนัก (หุน้ )

____________________________ กรรมการ
( นายพูลพิพฒ
ั น์ ตันธนสิน )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(0.29)

(0.26)

(0.14)

(0.26)

290,890,781

227,846,715

290,890,781

227,846,715

____________________________ กรรมการ
( นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร )
7

บริ ษทั คิ ว ทีซี เอนเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อ ย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ว นของผู้ถือ หุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือ นสิ้น สุด วัน ที่ 30 กัน ยายน

(ยังไม่ได้ต รวจสอบ แต่ส อบทานแล้ว )

(หน่ ว ย : บาท)
ส่ว นของผูถ้ ือ หุ้น ของบริ ษทั

หมายเหตุ

ทุน เรือ นหุ้น
ที่อ อกและ
รับชําระแล้ว

กําไรสะสม
ส่ว นเกิ น มูล ค่า
หุ้น สาม ญ
ั

สํารอง
ตามกฏหมาย

ยังไม่ได้จ ดั สรร

องค์ประกอบอื่น ของ
ส่ว นของผู้ถือ หุ้น
กําไร (ขาดทุน ) เบ็ด เสร็จ อื่น
ผลต่างจากการ
แปลงค่างบการเงิ น

รวม

ส่ว นได้เสีย
ที่ไม่อ ยู่ใ น
อํานาจควบคุม

รวมส่ว นของ
ผู้ถือ หุ้น

งบการเงิ น รวม
ยอดคงเหลือ ณ วัน ที่ 1 มกราคม 2559

200,000,000
70,000,000
70,000,000

เงินสดปั นผลจ่าย
เพิม่ ทุน
รายการกับผู้ถือ หุ้น
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

-

ยอดคงเหลือ ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2559
ยอดคงเหลือ ณ วัน ที่ 1 มกราคม 2560
เงินสดปั นผลจ่าย
เพิม่ ทุน
แปลงใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นหุน้ สามัญ
รายการกับผู้ถือ หุ้น
ขาดทุนสําหรับงวด
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2560

____________________________ กรรมการ
( นายพูลพิพฒ
ั น์ ตันธนสิน )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

17
16
16

45,939,064
259,000,000
259,000,000
-

20,000,000
-

303,928,316
(64,000,000)
(64,000,000)

357,630
-

570,225,010
(64,000,000)
329,000,000
265,000,000

3,039,690
-

573,264,700
(64,000,000)
329,000,000
265,000,000

(59,306,894)

(354,657)

(59,661,551)

(83,553)

(59,745,104)

270,000,000

304,939,064

20,000,000

180,621,422

2,973

775,563,459

2,956,137

778,519,596

270,000,000
20,910,475
82,893
20,993,368

304,939,064
272,310,145
737,014
273,047,159

20,000,000
-

159,400,837
(8,100,000)
(8,100,000)

354,281
-

754,694,182
(8,100,000)
293,220,620
819,907
285,940,527

2,973,718
-

757,667,900
(8,100,000)
293,220,620
819,907
285,940,527

(80,608,260)
(3,136,299)

(1,466,209)

(80,608,260)
(4,602,508)

(265,804)
-

(80,874,064)
(4,602,508)

67,556,278

(1,111,928)

955,423,941

2,707,914

958,131,855

290,993,368

577,986,223

20,000,000

____________________________ กรรมการ
( นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร )
8

บริ ษทั คิ ว ทีซี เอนเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อ ย
งบแสดงการเปลี่ย นแปลงส่ว นของผูถ้ ือ หุ้น
สําหร บั งวดเก้าเดือ นสิ้ น สุด วัน ที่ 30 กัน ยายน

(ยังไม่ได้ต รวจสอบ แต่ส อบทานแล้ว )

(หน่ ว ย : บาท)

หมายเหตุ

กําไรสะสม

ทุน เรือ นหุ้น
ที่อ อกและ
ร บั ชําระแล้ว

ส่ว นเกิ น มูล ค่า
หุ้น สาม ญ
ั

สํารอง
ตามกฏหมาย

ยังไม่ได้จ ดั สรร

รวม

งบการเงิน เฉพาะของบริ ษทั
ยอดคงเหลือ ณ วัน ที่ 1 มกราคม 2559

200,000,000
70,000,000
70,000,000

เงินสดปั นผลจ่าย
เพิม่ ทุน
รายการกับผูถ้ ือ หุ้น
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

-

45,939,064
259,000,000
259,000,000
-

20,000,000
-

305,358,526
(64,000,000)
(64,000,000)

571,297,590
(64,000,000)
329,000,000
265,000,000

(58,688,286)

(58,688,286)

ยอดคงเหลือ ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2559

270,000,000

304,939,064

20,000,000

182,670,240

777,609,304

ยอดคงเหลือ ณ วัน ที่ 1 มกราคม 2560

270,000,000
20,910,475
82,893
20,993,368

304,939,064
230,015,224
737,014
230,752,238

20,000,000
-

162,030,617
(8,100,000)
(8,100,000)

756,969,681
(8,100,000)
250,925,699
819,907
243,645,606

(36,965,576)
(3,136,299)

(36,965,576)
(3,136,299)

113,828,742

960,513,412

เงินสดปั นผลจ่าย
เพิม่ ทุน
แปลงใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นหุน้ สามัญ
รายการกับผูถ้ ือ หุ้น
ขาดทุนสําหรับงวด
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2560

____________________________ กรรมการ
( นายพูลพิพฒ
ั น์ ตันธนสิน )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

17
16
16

290,993,368

535,691,302

20,000,000

____________________________ กรรมการ
( นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร )
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บริ ษทั คิ ว ทีซี เอนเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อ ย
งบกระแสเงิ น สด
สําหรับ งวดเก้าเดือ นสิ้ น สุด วัน ที่ 30 กัน ยายน

(ยังไม่ได้ต รวจสอบ แต่ส อบทานแล้ว )

2560

2559

(หน่ ว ย : บาท)
งบการเงิ น เฉพาะของบริ ษทั
2560
2559

(90,071,960)

(72,610,068)

(46,163,472)

(71,907,907)

33,441,947
4,127,833
(6,161,560)
(1,891,018)
(4,240,112)
(784,333)
3,039,097
676,421
10,806,107

32,078,552
2,543,900
3,955,021
28,391
1,946,002
(1,323,524)
499,800
1,187,513
5,819,514

32,487,512
4,127,833
(6,161,560)
(1,891,018)
(3,274,282)
(784,333)
676,421
8,503,750

32,078,552
2,543,900
3,955,021
28,391
1,931,299
(1,323,524)
1,187,513
5,819,514

(51,057,578)

(25,874,899)

(12,479,149)

(25,687,241)

(56,792,758)
(592,050)
(25,104)
(696,784)
998,061
(8,980,503)
(1,492,698)
1,220,528
(1,277,293)

383,750,654
(390,603)
(421,014)
(88,870,038)
(20,420,557)
(912,037)
114,245
(1,495,396)

(54,628,455)
(592,050)
(2,703,469)
998,061
(7,412,780)
(1,487,539)
2,217,488
(1,257,971)

383,750,654
(390,603)
(421,014)
(88,870,038)
(20,420,557)
(912,037)
113,060
(1,495,396)

(18,321,845)
19,261,767
(46,010)
5,821,095
7,057,043
1,565,304
(103,358,825)

(77,642,652)
(2,916,639)
(12,258,042)
4,637,053
(3,505,732)
(1,600,000)
152,194,343

(17,795,623)
2,491,504
(46,010)
8,182,289
7,057,043
1,818,635
(75,638,026)

(77,642,652)
(2,916,639)
(12,203,098)
4,637,053
(3,254,795)
(1,600,000)
152,686,697

(8,062,589)
(2,119,297)
(113,540,711)

(5,335,095)
(30,389,095)
116,470,153

(8,062,589)
(2,119,297)
(85,819,912)

(5,335,095)
(30,389,095)
116,962,507

งบการเงิ น รวม
กระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรมดําเนิ น งาน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับ ปรุงกระทบขาดทุน ก่อ นภาษีเงิ น ได้เป็ น เงิ น สดสุทธิ
ได้ม าจาก (ใช้ไปใน) กิ จ กรรมดําเนิ น งาน
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผือ่ (กลับรายการค่าเผือ่ ) สินค้าเสือ่ มคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวรและเงินลงทุน
ขาดทุน (กําไร) ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากอัตราแลกเปลีย่ น
กําไรจากการขายเงินลงทุนชัวคราว
่
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทั ร่วมตามวิธสี ว่ นได้เสีย
สํารองหนี้สนิ ตามภาระผูกพันสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยจ่าย
เงิ น สดจ่ายจากการดําเนิ น งานก่อ นการเปลี่ย นแปลง
ในสิ น ทรัพย์แ ละหนี้ สิ น ดําเนิ น งาน
สิ น ทรัพย์ด าํ เนิ น งานลดลง (เพิ่ ม ขึน้ )
ลูกหนี้การค้าและรายได้ทยี่ งั ไม่เรียกชําระ - ลูกค้าทัวไป
่
- บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ลูกหนี้อน่ื - ลูกค้าทัวไป
่
- บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
สินค้าคงเหลือ
ภาษีมลู ค่าเพิม่ รอเรียกคืน
ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
หนี้ สิ น ดําเนิ น งานเพิ่ ม ขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อน่ื - ผูค้ า้ ทัวไป
่
- บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่
จ่ายหนี้สนิ ตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงิ น สดได้ม าจาก (ใช้ไปใน) การดําเนิ น งาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงิ น สดสุทธิ ได้ม าจาก (ใช้ไปใน) กิ จ กรรมดําเนิ น งาน

____________________________ กรรมการ
( นายพูลพิพฒ
ั น์ ตันธนสิน )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

____________________________ กรรมการ
( นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร )
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บริษทั คิ ว ทีซี เอนเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อ ย
งบกระแสเงิน สด (ต่อ )
สําหร บั งวดเก้าเดือ นสิ้น สุด วัน ที่ 30 กัน ยายน

(ยังไม่ได้ต รวจสอบ แต่ส อบทานแล้ว )

(หน่ ว ย : บาท)
งบการเงิน เฉพาะของบริษทั
2560
2559

งบการเงิน รวม
2560
กระแสเงิน สดจากกิ จ กรรมลงทุน
เงินลงทุนชัวคราวลดลง
่
(เพิม่ ขึน้ )
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ - บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องเพิม่ ขึน้
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้
เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ย่อยทางอ้อม
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมเพิม่ ขึน้
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมทางอ้อมเพิม่ ขึน้
เงินมัดจําสําหรับศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ
ลงทุนทีส่ ามารถเรียกคืนได้ลดลง
เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์
ซือ้ สินทรัพย์
ซือ้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เงิน สดสุทธิ ใ ช้ไปในกิ จ กรรมลงทุน
กระแสเงิน สดจากกิ จ กรรมจัด หาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากธนาคารลดลง
จ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
จ่ายชําระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
รับเงินเพิม่ ทุน
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้
จ่ายเงินปันผล
เงินสดรับจากการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซอ้ื หุน้ สามัญ
เงิน สดสุทธิ ได้ม าจากกิ จ กรรมจัด หาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทั ย่อย
ทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศ
เงิน สดและรายการเทีย บเท่าเงิน สดเพิ่ ม ขึ้น (ลดลง) – สุทธิ
เงิน สดและรายการเทีย บเท่าเงิน สด ณ วัน ต้น งวด
เงิน สดและรายการเทีย บเท่าเงิน สด ณ วัน สิ้น งวด
ข้อ มูล กระแสเงิน สดเปิ ดเผยเพิ่ ม เติ ม
รายการทีไ่ ม่ใช่เงินสด
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยทางอ้อมค้างจ่าย
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมค้างจ่าย
ซือ้ สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ทีเ่ กิดขึน้ จากผลแตกต่าง
ของราคาตลาดของหุน้ และราคาตามสัญญา

____________________________ กรรมการ
( นายพูลพิพฒ
ั น์ ตันธนสิน )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

2559

222,651,962
(870,454)
(256,229,522)
(205,682,500)

(344,999,622)
(17,000,000)
(499,800)
-

222,651,962
(363,000,000)
-

(344,999,622)
(17,000,000)
(10,000,000)
(499,800)
-

81,112,500
2,243,853
(27,372,270)
(554,700)
(184,701,131)

6,000
(20,252,272)
(1,624,000)
(384,369,694)

2,243,853
(28,066,584)
(524,700)
(166,695,469)

6,000
(20,252,272)
(1,624,000)
(394,369,694)

(52,782,901)
(3,225,027)
250,934,700
80,000,000
(8,100,000)
810,906
267,637,678

(19,504,649)
(18,825,400)
(3,577,973)
329,000,000
(64,000,000)
223,091,978

(52,782,901)
(1,627,480)
250,934,700
80,000,000
(8,100,000)
810,906
269,235,225

(19,504,649)
(18,825,400)
(3,577,973)
329,000,000
(64,000,000)
223,091,978

(1,526,521)
(32,130,685)
98,651,779

(354,657)
(45,162,220)
93,559,103

16,719,844
24,311,507

(54,315,209)
75,244,323

66,521,094

48,396,883

41,031,351

20,929,114

0

-

272,086,310
63,551,377
2,929,968

-

42,294,921

-

-

871,968
-

-

-

____________________________ กรรมการ
( นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร )
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บริ ษทั คิ ว ทีซี เอนเนอร์ยี่ จํา กัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อ ย
หมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น ระหว่า งกาลแบบย่อ
ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2560 (ยังไม่ได้ต รวจสอบ แต่ส อบทานแล้ว )
(เปรียบเทียบข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ตรวจสอบแล้ว))
1. ลักษณะการดําเนินงาน
บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้ าตามคําสังซื
่ ้อของลูกค้าทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า “QTC” และเครือ่ งหมายการค้าของลูกค้า นอกจากนี้บริษทั ยังมี
การให้บริการด้านต่างๆ แก่ลูกค้า เช่น งานตรวจสอบเช็คสภาพและบํารุงรักษาตามกําหนดเวลางานซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาหม้อแปลง งานบริการเติมนํ้ามันหม้อแปลงไฟฟ้ า งานบริการเช่าหม้อแปลงไฟฟ้ า เป็ นต้น เพือ่ รองรับความ
ต้องการและอํานวยความสะดวกให้แก่ลกู ค้าทัง้ ทีเ่ ป็ นลูกค้าทีซ่ อ้ื หม้อแปลงไฟฟ้ าของบริษทั และลูกค้าทัวไป
่
2. ข้อมูลทัวไปและเกณฑ์
่
ในการจัดทํา
งบการเงินระหว่างกาลจัดทําขึน้ สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และได้นําเสนอใน
สกุลเงินไทยบาทตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล โดย
ไม่ได้รวมข้อมูลทัง้ หมดในงบการเงินประจําปี ทไ่ี ด้จดั ทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ผูใ้ ช้งบการเงิน
ควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ควบคูก่ บั งบการเงินสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้มกี ารจัดทําขึน้ เป็ นภาษาไทย การแปลงบการเงินฉบับนี้เป็ นภาษาอื่นควรให้สอดคล้องกับ
งบการเงินฉบับภาษาไทย
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
เกณฑ์ในการนําเสนองบการเงินรวม
งบการเงินรวมนี้ได้รวมงบการเงินของบริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย QTC–Panco Co., Ltd.
และ บริษทั คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จํากัด ซึ่งบริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 85.00 และร้อยละ 99.99 ตามลําดับ และบริษทั
ย่อยทางอ้อม บริษทั แอล โซลาร์ 1 จํากัด ซึง่ บริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100

__________________________ กรรมการ
( นายพูลพิพฒ
ั น์ ตันธนสิน )

__________________________ กรรมการ
( นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร )
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ยอดสินทรัพย์รวมของบริษทั ย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายได้รวมของบริษทั
ย่อยสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 ในงบการเงินรวมสรุปได้ดงั นี้
สินทรัพย์รวมของบริษทั ย่อยคิดเป็ น
อัตราร้อยละในสินทรัพย์รวม

บริษทั ย่อย
ทางตรง
QTC – Panco Co., Ltd.

บริษทั คิวทีซี โกลบอล พาวเวอร์
จํากัด
ทางอ้อม
บริษทั แอล โซลาร์ 1 จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

สถานทีห่ ลัก
ของธุรกิจ

30 กันยายน
2560

31 ธันวาคม
2559

รายได้รวมของบริษทั ย่อยคิดเป็ น
อัตราร้อยละในรายได้รวม
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
2560
2559
2560
2559

จําหน่ายหม้อ
แปลงไฟฟ้ า

ลาว

0.93

1.71

-

-

-

-

โรงไฟฟ้ าพลังงาน
ทดแทน

ไทย

41.17

11.38

-

-

-

-

โรงไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์

ไทย

21.26

-

2.08

-

0.63

-

ยอดคงค้า งและรายการระหว่างกัน ของบริษัท และบริษัท ย่อ ยที่สํา คัญ และยอดเงิน ลงทุ น ในบริษัท ย่อ ยได้ม ีก าร
หักกลบออกจากงบการเงินรวมแล้ว
งบการเงินรวมจัดทําขึน้ โดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีท่เี หมือนกันสําหรับการจัดทํางบการ
เงินเฉพาะของบริษทั หรือเหตุการณ์ทางบัญชีทค่ี ล้ายคลึงกัน
งบการเงินของบริษทั QTC – Panco Co., Ltd. สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ
2559 ที่รวมอยู่ในงบการเงิน รวมสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้น สุดวัน ที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 ได้
จัดทําขึน้ โดยฝ่ ายบริหารและไม่ได้ผา่ นการตรวจสอบและสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั ย่อย
ในการประชุม วิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวัน ที่ 29 สิงหาคม 2560 ที่ป ระชุม ผู้ถือหุ้น มีม ติอนุ ม ตั ิให้บริษัท
คิวทีซี โกลบอล พาวเวอร์ จํากัด (“QTCGP”) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั เข้าซือ้ หุน้ ทัง้ หมดของบริษทั แอล โซลาร์ 1
จํากัด เพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ กําลังการผลิตไฟฟ้ าตามสัญ ญา 8 เมกะวัตต์ ที่อําเภอ
กบิน ทร์บุ ร ี จังหวัด ปราจีน บุ ร ี กับ บริษัท ล็อ กซเล่ย์ จํากัด (มหาชน) บริษัท ลีโอนิ ค ส์ จํา กัด และ Pacific Tone
Investment Limited (นิตบิ ุคคลทีก่ ําหนดโดยพันเอกประเสริฐ ชูแสง) โดยมีมลู ค่ารวม 538.01 ล้านบาท ชําระเป็ นหุน้
สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั จํานวนรวม 20,910,475 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 12.00 บาท (ราคาตลาดถัวเฉลีย่ 7 วัน ของหุน้ ของ
บริษทั ณ วันทีท่ าํ สัญญาจะซือ้ ขายหุน้ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 – สุทธิจากส่วนลดจากการต่อรองราคา) คิดเป็ น
มูลค่า 250.93 ล้านบาท และชําระเป็ น เงินสดอีก จํานวน 287.09 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยจะออกตั ๋วแลกเงิน ครบ
กําหนดชําระวันที่ 15 ธันวาคม 2560 พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 บริษทั ย่อยได้จ่ายชําระค่าหุน้ บริษทั แอล โซลาร์ 1 จํากัด เป็ นจํานวนเงิน 250.93 ล้าน
บาท เพื่อให้บริษทั ล็อกซเล่ย์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ลีโอนิคส์ จํากัด นํามาซื้อหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั คิวทีซี เอน
เนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) ด้วยจํานวนและราคาทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษทั ย่อยมีเจ้าหนี้เงินลงทุน
ในบริษทั ย่อยทางอ้อมค้างจ่ายจํานวน 272.09 ล้านบาท (สุทธิจากเงินมัดจําจํานวน 15.00 ล้านบาท)

__________________________ กรรมการ
( นายพูลพิพฒ
ั น์ ตันธนสิน )

__________________________ กรรมการ
( นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร )
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มูลค่ายุตธิ รรมสุทธิของสินทรัพย์ท่ซี ้อื และหนี้สนิ ที่รบั มาของบริษทั แอล โซลาร์ 1 จํากัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
ซึง่ ใกล้เคียงกับวันทีซ่ อ้ื คือวันที่ 20 กันยายน 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
่
ลูกหนี้การค้า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หัก เจ้าหนี้การค้า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคารทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สนิ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
มูลค่ารวมของสินทรัพย์สทุ ธิ
ค่าความนิยมทีเ่ กิดขึน้ ในงบการเงินของบริษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ย่อยทางอ้อม
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทั ย่อยทางอ้อม
เงินสดจ่ายสุทธิเพือ่ ซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ย่อยทางอ้อม

9,696,178
10,287,088
22,350,850
22,156,215
350,473,299
264,646
(526,222)
(66,840,000)
(3,674,173)
(106,110,000)
238,077,881
299,934,129
538,012,010
(9,696,178)
528,315,832

ราคาตลาดของหุ้นของบริษทั ณ วันที่บริษทั ย่อยได้รบั อํานาจในการควบคุมสูงกว่าราคาหุ้นของบริษทั ณ วันที่ทํา
สัญญา ทําให้เกิดค่าความนิยมทีร่ บั รูใ้ นงบการเงินรวมของบริษทั เพิม่ ขึน้ เป็ นจํานวนดังนี้
บาท
ค่าความนิยมทีเ่ กิดขึน้ ในงบการเงินของบริษทั ย่อย
ค่าความนิยมทีเ่ กิดจากผลแตกต่างของราคาตลาดของหุน้ และราคาตามสัญญา
ราคาตลาด (บาทต่อหุน้ )
ราคาตามสัญญา (บาทต่อหุน้ )
ผลแตกต่างของราคา (บาทต่อหุน้ )
จํานวนหุน้ สามัญของบริษทั ทีอ่ อกให้แก่ผขู้ าย
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ทีเ่ กิดจากการรวมธุรกิจ
รวม

299,934,129
14.02
(12.00)
2.02
20,910,475
42,294,921
342,229,050

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษทั ย่อยอยู่ในระหว่างการดําเนินการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ท่รี ะบุได้ท่ไี ด้มา
และหนี้สนิ ทีร่ บั มา ณ วันทีซ่ อ้ื ธุรกิจ

__________________________ กรรมการ
( นายพูลพิพฒ
ั น์ ตันธนสิน )

__________________________ กรรมการ
( นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร )
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บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึน้ เมื่อกลุ่มบริษทั เปิ ดรับหรือมีสทิ ธิใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนัน้ และมีความสามารถในการใช้อํานาจเหนือกิจการนัน้ ทําให้เกิดผล
กระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนของบริษทั งบการเงินของบริษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วนั ทีม่ กี าร
ควบคุมจนถึงวันทีก่ ารควบคุมสิน้ สุดลง
3. นโยบายการบัญชีทส่ี าํ คัญ
งบการเงิน ระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญ ชีและวิธีก ารคํานวณเช่น เดียวกับที่ใช้สําหรับการจัดทํา
งบการเงินสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยเพิม่ นโยบายการบัญชีสาํ หรับ
การรวมธุรกิจ
บริษัทบันทึก บัญ ชีสําหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบตั ิตามวิธซี ้ือ บริษัท (ผู้ซ้ือ) วัดมูลค่าต้น ทุ นการซื้อธุรกิจด้วย
ผลรวมของสิง่ ตอบแทนที่โอนให้ซ่งึ วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันที่ซ้อื และจํานวนของส่วนของผู้ท่ไี ม่มอี ํานาจ
ควบคุมในผูถ้ ูกซื้อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครัง้ บริษทั จะวัดมูลค่าส่วนของผูท้ ่ไี ม่มอี ํานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้อด้วยมูลค่า
ยุตธิ รรมหรือมูลค่าของสินทรัพย์สทุ ธิทร่ี ะบุได้ของผูถ้ กู ซือ้ ตามสัดส่วนของหุน้ ทีถ่ อื โดยผูท้ ไ่ี ม่มอี าํ นาจควบคุมนัน้
ค่าความนิยมถูกวัดมูลค่า ณ วันทีซ่ อ้ื โดยวัดจากมูลค่ายุตธิ รรมของสิง่ ตอบแทนทีโ่ อนให้ซง่ึ รวมถึงการรับรูจ้ าํ นวนส่วน
ได้เสียทีไ่ ม่มอี ํานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้อหักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุตธิ รรม) ของสินทรัพย์ท่รี ะบุได้ท่ไี ด้มาและหนี้สนิ ที่
รับมาซึง่ วัดมูลค่า ณ วันทีซ่ อ้ื
ในปี 2559 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่
และการตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึง่ มีผลบังคับใช้สาํ หรับการจัดทํา
งบการเงินที่มรี อบระยะเวลาบัญชีท่เี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ซึ่งบริษทั ได้นํามาตรฐานและการตีความ
มาตรฐานเหล่านี้มาถือปฏิบตั ใิ นการจัดทํางบการเงินเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 แล้ว โดยไม่มผี ลกระทบต่อฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานสําหรับงวดอย่างเป็ นสาระสําคัญ
4. การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจ
ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล ฝ่ ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐานเกี่ยวกับการรับรู้
และการวัดมูลค่าของสิน ทรัพ ย์ หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้น จริงอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพินิ จ
การประมาณการ และข้อสมมติฐานทีจ่ ดั ทําโดยฝ่ ายบริหาร
การใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐาน ที่นํามาใช้ในงบการเงินระหว่างกาล รวมถึงแหล่งข้อมูลสําคัญ
เกี่ยวกับความไม่แน่ นอนของการประมาณการ ถือตามเกณฑ์เช่นเดียวกับที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินประจําปี สน้ิ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

__________________________ กรรมการ
( นายพูลพิพฒ
ั น์ ตันธนสิน )

__________________________ กรรมการ
( นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร )
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
30 กันยายน
2560
2559
เงินสด
เงินฝากธนาคาร - บัญชีกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร - บัญชีออมทรัพย์
รวม

6.

121,192
26,847,306
39,552,596
66,521,094

92,809
25,190,723
73,368,247
98,651,779

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2560
2559
88,694
7,444,482
33,498,175
41,031,351

78,440
8,667,666
15,565,401
24,311,507

เงินลงทุนชัวคราว
่
รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 มีดงั นี้

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
บวก เงินลงทุนเพิม่
เพิม่ ขึน้ จากการรวมธุรกิจ
หัก จําหน่ายออก
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
7.

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั

221,867,629
115,000,000
20,250,940
(347,651,962)
820,481
10,287,088

221,867,629
115,000,000
(337,651,962)
784,333
-

ลูกหนี้การค้าและรายได้ทย่ี งั ไม่เรียกชําระ – สุทธิ
งบการเงินรวม

กิจการอื่นๆ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั

30 กันยายน
2560

31 ธันวาคม
2559

30 กันยายน
2560

31 ธันวาคม
2559

332,728,973
1,274,068
334,003,041
(23,244,027)
310,759,014

253,668,099
682,018
254,350,117
(19,116,194)
235,233,923

308,213,815
1,274,068
309,487,883
(23,244,027)
286,243,856

253,668,099
682,018
254,350,117
(19,116,194)
235,233,923

__________________________ กรรมการ
( นายพูลพิพฒ
ั น์ ตันธนสิน )

__________________________ กรรมการ
( นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร )
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ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แยกตามอายุหนี้ทค่ี า้ งชําระ
ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2560
2559
ลูกหนี้การค้าและรายได้ทย่ี งั ไม่เรียกชําระ – ลูกค้าทัวไป
่ – สุทธิ
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ :
ไม่เกิน 3 เดือน
3 – 6 เดือน
6 – 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
ลูกหนี้การค้า – บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ :
ไม่เกิน 3 เดือน
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2560
2559

88,187,513

111,535,978

88,187,513

111,535,978

130,365,877
73,880,557
17,050,999
23,244,027
332,728,973
(23,244,027)
309,484,946

110,702,344
9,112,336
3,201,247
19,116,194
253,668,099
(19,116,194)
234,551,905

105,850,719
73,880,557
17,050,999
23,244,027
308,213,815
(23,244,027)
284,969,788

110,702,344
9,112,336
3,201,247
19,116,194
253,668,099
(19,116,194)
234,551,905

1,156,242

316,292

1,156,242

316,292

117,826
1,274,068

365,726
682,018

117,826
1,274,068

365,726
682,018

โดยปกติระยะเวลาการให้สนิ เชื่อแก่ลกู ค้าของบริษทั และบริษทั ย่อย มีระยะเวลาตัง้ แต่ 30 - 90 วัน
8. รายการระหว่างบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั มีรายการธุรกิจกับบริษทั และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน บริษทั เหล่านี้เกีย่ วข้องกันโดยมีการถือหุน้ และ/หรือกรรมการ
ร่วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวแสดงไว้ในงบการเงินตามเงือ่ นไขและเกณฑ์การค้าทัวไป
่ และใกล้เคียงกับราคาตลาด

__________________________ กรรมการ
( นายพูลพิพฒ
ั น์ ตันธนสิน )

__________________________ กรรมการ
( นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร )
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รายการธุรกิจระหว่างบริษทั และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่มสี าระสําคัญสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่
30 กันยายน 2560 และ 2559 มีดงั นี้

นโยบาย
การกําหนดราคา

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
สําหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
2560
2559
2560
2559

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
รายได้ขายสินค้า
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

ราคาตลาด
ตามทีต่ กลงร่วมกัน

บริษทั ย่อย
รายได้ดอกเบีย้ รับ

ตามทีต่ กลงร่วมกัน

-

-

1,459,288

-

บริษทั ร่วม
รายได้ดอกเบีย้ รับ

ตามทีต่ กลงร่วมกัน

235,671

243,657

235,671

243,657

5,940,550
77,961
6,018,511

642,961
802,589
1,445,550

5,940,550
77,961
6,018,511

642,961
802,589
1,445,550

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารสําคัญ
ผลประโยชน์ปัจจุบนั
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

นโยบาย
การกําหนดราคา
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
รายได้ขายสินค้า
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

ราคาตลาด
ตามทีต่ กลงร่วมกัน

บริษทั ย่อย
รายได้ดอกเบีย้ รับ

ตามทีต่ กลงร่วมกัน

บริษทั ร่วม
รายได้ดอกเบีย้ รับ

ตามทีต่ กลงร่วมกัน

1,067,000
105,000

1,127,350
-

1,067,000
105,000

1,127,350
-

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
2560
2559
2560
2559
4,988,500
135,500

-

4,669,090
100,000

4,988,500
135,500

4,669,090
100,000

-

2,006,685

-

1,101,507

421,014

1,101,507

421,014

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารสําคัญ
ผลประโยชน์ปัจจุบนั
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

17,980,650
233,884
18,214,534

10,498,441
878,882
11,377,323

17,980,650
233,884
18,214,534

10,498,441
878,882
11,377,323

__________________________ กรรมการ
( นายพูลพิพฒ
ั น์ ตันธนสิน )

__________________________ กรรมการ
( นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร )
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ยอดคงเหลือทีม่ สี าระสําคัญกับบริษทั และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มีดงั นี้
งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2560
2559

ความสัมพันธ์
ลูกหนี้การค้า – บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษทั คิว.ที.ซี. เซอร์วสิ เชียงใหม่ จํากัด
ลูกหนี้อ่นื – บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษทั พีพดี บั บลิวอี จํากัด
บริษทั คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จํากัด
รวม
เงินให้กยู้ มื แก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษทั พีพดี บั บลิวอี จํากัด
บริษทั พลังงานเพือ่ โลกสีเขียว (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จํากัด
รวม
เจ้าหนี้อ่นื – บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษทั คิว.ที.ซี.เซอร์วสิ เชียงใหม่ จํากัด
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยทางอ้อมค้างจ่าย
บริษทั ล็อกซเล่ย์ จํากัด (มหาชน)

ญาติของกรรมการ

1,274,068

682,018

1,274,068

682,018

บริษทั ร่วม
บริษทั ย่อย

1,101,507
1,101,507

404,723
404,723

1,101,507
2,006,685
3,108,192

404,723
404,723

บริษทั ร่วม
บริษทั ร่วมทางอ้อม
บริษทั ย่อย

17,000,000
870,454
17,870,454

17,000,000
17,000,000

17,000,000
363,000,000
380,000,000

17,000,000
17,000,000

ญาติของกรรมการ

2,140

48,150

2,140

48,150

-

-

-

กรรมการร่วมกัน/ผูถ้ อื หุน้

หนี้สนิ ตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - ผูบ้ ริหารสําคัญ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2560
2559

165,740,425

2,618,467

647,254

2,618,467

647,254

ณ วัน ที่ 30 กันยายน 2560 และ 31 ธัน วาคม 2559 บริษัทมีเงินให้กู้ยมื แก่บริษัทร่วม จํานวนเงิน 17.00 ล้านบาท
เงินให้กยู้ มื ดังกล่าวมีดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 5.50 ต่อปี ไม่มคี ้าํ ประกัน บริษทั ไม่มคี วามประสงค์ทจ่ี ะเรียกชําระคืนเงิน
กูย้ มื ดังกล่าวภายในระยะเวลา 1 ปี เพือ่ เป็ นการสนับสนุนสภาพคล่องของบริษทั ร่วม
ณ วัน ที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทมีเงิน ให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย จํานวนเงิน 363.00 ล้านบาท เงิน ให้กู้ยมื ดังกล่าวมี
ดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ ร้อยละ 4.00 ต่อปี ไม่มคี ้าํ ประกัน

__________________________ กรรมการ
( นายพูลพิพฒ
ั น์ ตันธนสิน )

__________________________ กรรมการ
( นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร )
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9. สินค้าคงเหลือ – สุทธิ
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559
วัตถุดบิ
งานระหว่างทํา
สินค้าสําเร็จรูป
สินค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผื่อสินค้าเสือ่ มคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ

83,806,083
27,972,476
90,937,857
13,645,416
216,361,832
(3,656,222)
212,705,610

108,038,463
10,522,042
72,730,627
26,068,761
217,359,893
(9,817,782)
207,542,111

บริษัท มีร ายการเคลื่อ นไหวของค่ า เผื่อ สิน ค้า เสื่อ มสภาพและมูล ค่ า สิน ค้าลดลงสํา หรับ งวดเก้า เดือ นสิ้น สุด วัน ที่
30 กันยายน 2560 และ 2559 ดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั
สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
2560
2559
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) ระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน

9,817,782
(6,161,560)
3,656,222

4,468,355
3,955,021
8,423,376

10. เงินฝากธนาคารทีม่ ขี อ้ จํากัดในการใช้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เงิน ฝากธนาคารของบริษัทย่อยทางอ้อมจํานวน 21.03 ล้านบาท มีข้อจํากัดการใช้
เนื่องจากเป็ นหลักทรัพย์ค้าํ ประกันเงินกูย้ มื กับธนาคารพาณิชย์ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุ 14

__________________________ กรรมการ
( นายพูลพิพฒ
ั น์ ตันธนสิน )

__________________________ กรรมการ
( นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร )
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11.

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย – สุทธิ
(หน่วย : พันบาท)

ประเภทกิจการ
บริษทั ย่อยทางตรง
QTC – Panco Co., Ltd.
บริษทั คิวทีซี โกลบอล พาวเวอร์ จํากัด
รวมเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
สุทธิ

จําหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้ า
โรงไฟฟ้ าพลังงานทดแทน

__________________________ กรรมการ
( นายพูลพิพฒ
ั น์ ตันธนสิน )

ทุนชําระแล้ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2560
2559

21,947
140,000

21,947
140,000

งบการเงินเฉพาะ
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
วิธรี าคาทุน
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559

85.00
99.99

85.00
99.99

18,655
140,000
158,655
(2,000)
156,655

__________________________ กรรมการ
( นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร )

18,655
140,000
158,655
(2,000)
156,655
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12. เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
(หน่วย : พันบาท)

ประเภทกิจการ
บริษทั ร่วมทางตรง
บริษทั พีพดี บั บลิวอี จํากัด

บริษทั ร่วมทางอ้อม
บริษทั พลังงานเพือ่ โลกสีเขียว (ประเทศไทย) จํากัด

ทุนชําระแล้ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2560
2559

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2560
2559

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า
จากพลังงานทางเลือก

1,000

1,000

49.98

49.98

พลังงานทดแทน

56,756

-

15.00

-

รวมเงินลงทุนในบริษทั ร่วม

งบการเงินรวม
วิธรี าคาทุน
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2560
2559

500

วิธสี ว่ นได้เสีย
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2560
2559

500

-

-

269,053

-

266,014

-

269,553

500

266,014

(หน่วย : พันบาท)

ประเภทกิจการ
บริษทั ร่วมทางตรง
บริษทั พีพดี บั บลิวอี จํากัด

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า
จากพลังงานทางเลือก

__________________________ กรรมการ
( นายพูลพิพฒ
ั น์ ตันธนสิน )

ทุนชําระแล้ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2560
2559

1,000

1,000

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2560
2559

49.98

49.98

งบการเงินเฉพาะ
วิธรี าคาทุน
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2560
2559

500

วิธสี ว่ นได้เสีย
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2560
2559

500

__________________________ กรรมการ
( นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร )

-

-
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รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษทั ร่วมในสําหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
(วิธสี ว่ นได้เสีย)
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ลงทุนในระหว่างปี – ราคาทุน
หัก ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทั ร่วม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
(ราคาทุน)

269,052,890
(3,039,097)
266,013,793

499,800
499,800

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษทั ย่อยมีเงินลงทุนในบริษทั ร่วมค้างจ่ายจํานวน 1.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า
62.40 ล้านบาท)
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 บริษทั คิวทีซี โกลบอล พาวเวอร์ จํากัด (บริษทั ย่อย) (“QTCGP”) ได้ทําบันทึกข้อตกลงจะ
ซื้อจะขายหุน้ กับบริษทั ที่จดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศสิงค์โปร์ 2 แห่ง ซึ่งมีเงินลงทุนในบริษทั พลังงานเพื่อโลกสีเขียว
(ประเทศไทย) จํ า กัด (“GEP Thailand”) ที่ ล งทุ น ใน GEP (Myanmar) Company Limited (“GEP Maynmar”) ซึ่ ง
ประกอบธุ ร กิจ พลังงานทดแทน ในประเทศพม่า โดยบริษัท ย่อ ยจะซื้อ หุ้น ในบริษัท ดังกล่าวในสัด ส่ว นการลงทุ น
ร้อยละ 15 คิดเป็ นจํานวนเงิน 7.63 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 QTCGP ได้ทําสัญ ญาจะซื้อจะขายหุ้นกับบริษัท 2 แห่งดังกล่าว โดยการเข้าทํารายการ
ดังกล่าวจะอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขบังคับก่อน ดังนี้
เงือ่ นไขบังคับก่อนการเข้าทํารายการทีส่ าํ คัญ ซึง่ จะต้องดําเนินการให้สาํ เร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 มีดงั ต่อไปนี้
1.1 GEP Myanmar ได้รบั ใบอนุ ญาตการลงทุนจากคณะกรรมาธิการลงทุนแห่งเมียนมาร์ (MIC Permit) และ
ใบอนุญาตอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องจากรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
1.2 GEP Myanmar เข้ า ทํ า สัญ ญาเช่ า ช่ ว งที่ ดิ น จาก AVA Capital Trading Limited จํ า นวนทั ง้ หมด 700
เอเคอร์สาํ หรับการดําเนินโครงการฯ
1.3 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมและสังคมของโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ได้รบั การ
รับรองโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
1.4 GEP Myanmar ได้ร บั จดหมายอนุ ญ าต (หรือ การแก้ไ ข) จาก Electric Power Generation Enterprise
(“EPGE”) สําหรับการยืนยันว่า 1) เงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาซื้อขายไฟฟ้ าสําเร็จแล้ว (ยกเว้นเอกสาร
ตามเงื่อนไขบังคับหลังในข้อ 2.1 และข้อ 2.2 หรือกําหนดการสําหรับการเข้าทํารายการสําเร็จดังกล่าวถูก
เลื่อนออกไป (หากจําเป็ น) และ 2) ได้บรรลุขอ้ ตกลงทางการเงิน (Financial Close) แล้ว

__________________________ กรรมการ
( นายพูลพิพฒ
ั น์ ตันธนสิน )

__________________________ กรรมการ
( นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร )
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1.5 GEP Myanmar ได้รบั การอนุ ญาตผ่อนผัน จากผู้ให้กู้ตามสัญญาเงินกู้สําหรับโครงการระยะที่ 1 ในส่วน
ของ 1) การโอนหุ้น GEP Thailand ของผู้ขายให้แก่ QTCGP 2) การเปลี่ยนแปลงผู้รบั ซื้อไฟฟ้ าภายใต้
สัญ ญาซื้อ ขายไฟฟ้ าเป็ น EPGE และ 3) การแก้ ไ ขสัญ ญา Construction Service Contract ลงวัน ที่ 3
พฤศจิกายน 2559 และสัญญา Supply Contract ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
1.6 ผู้ให้กู้ได้ส่งเงื่อ นไขของสัญ ญาเงิน กู้ (Term Sheet) สํา หรับ การดํา เนิ น การก่ อ สร้างโครงการระยะที่ 2
โครงการระยะที่ 3 และโครงการระยะที่ 4 รวมถึงหนังสือนําส่งทีล่ งนามแล้ว
1.7 บริษทั ได้รบั การอนุมตั กิ ารเข้าทํารายการจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ในการประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุ มตั ิการซื้อหุ้นของ
GEP Thailand ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 15 และผ่อนผันการดําเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนเข้าทํารายการ
บางเงือ่ นไขทีไ่ ม่ได้มผี ลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อโครงการและสามารถดําเนินการแก้ไขได้ภายหลัง
โดยภายใต้บนั ทึก ข้อตกลงมีเงื่อ นไขบังคับ หลังการเข้า ทํารายการซึ่งผูข้ ายจะต้องดํา เนิน การให้สาํ เร็จ ภายใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี้
2.1 GEP Myanmar ได้รบั อนุ ญาตจากธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ในการทําธุรกรรม
ทางการเงินต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาและดําเนินการโครงการฯ
2.2 GEP Myanmar เข้าทําสัญญาเช่าทีด่ นิ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์จาํ นวนทัง้ หมด 136 เอเคอร์ สําหรับการดําเนินโครงการฯ
2.3 GEP Myanmar ได้รบั จดหมายอนุ ญาต (หรือการแก้ไข) จาก EPGE สําหรับการขยายกําหนดการเริม่
ดําเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการระยะที่ 1 ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ าเป็ นวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หรือ
ภายหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2560
2.4 GEP Myanmar ได้รบั จดหมายอนุ ญาตจากผูใ้ ห้กตู้ ามสัญญาเงินกูส้ าํ หรับ
1) การขยายระยะเวลาการเริม่ ดําเนินการเชิงพาณิชย์ของสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ า
2) การแก้ไขสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ า เพือ่ ขยายระยะเวลาจัดเตรียมเงือ่ นไขบังคับก่อน (หากจําเป็ น)
3) การแก้ไขเพือ่ ขยายกําหนดเวลาของเหตุการณ์สาํ คัญภายใต้สญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้ า และ
4) การขยายระยะเวลาการชําระคืนเงินกูค้ รัง้ แรกและการขยายระยะเวลาวงเงินสําหรับสินเชื่อ Tranche A
(หากเกีย่ วข้อง) ภายใต้สญ
ั ญาเงินกูส้ าํ หรับโครงการระยะที่ 1
2.5 GEP Myanmar เข้าทําสัญญาจ้างบํารุงรักษาโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์สาํ หรับโครงการฯ
2.6 GEP Myanmar เข้าทําสัญญาเงินกู้กบั ผู้ให้กู้สําหรับการดําเนินการก่อสร้างโครงการระยะที่ 2 โครงการ
ระยะที่ 3 และโครงการระยะที่ 4
เนื่องด้วย GEP Myanmar ได้ว่าจ้างผูร้ บั เหมาก่อสร้าง (EPC Contractors) โดยผูร้ บั เหมาก่อสร้างจะทดรองจ่ายเงิน
ค่าก่อสร้างโครงการระยะที่ 1 ไปก่อน และเมื่อก่อสร้างโครงการระยะที่ 1 แล้วเสร็จ GEP Myanmar จะต้องเบิกเงินกู้
จากธนาคารตามสัญญาสินเชื่อเพื่อมาชําระเงินให้แก่ผรู้ บั เหมาก่อสร้าง (EPC Contractors) ในการนี้ GEP Myanmar
จะต้องดําเนินการเงื่อนไขบังคับหลังการเข้าทํารายการให้แล้วเสร็จเพื่อให้สามารถเบิกเงินกู้จากธนาคารตามสัญญา
สินเชื่อได้

__________________________ กรรมการ
( นายพูลพิพฒ
ั น์ ตันธนสิน )

__________________________ กรรมการ
( นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร )
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ทัง้ นี้ หากเงื่อนไขบังคับหลังการเข้าทํารายการไม่สาํ เร็จครบถ้วนหรือไม่ได้รบั การผ่อนผันจาก QTCGP ภายในวันที่
ั ญาซื้อขายหุน้ คืนแก่ผูข้ ายได้ในราคาที่เท่ากับจํานวน
31 ธันวาคม 2560 QTCGP มีสทิ ธิขายหุน้ ที่ซ้อื ขายภายใต้สญ
เงินใดๆ ทัง้ หมดที่ QTCGP ได้ชาํ ระให้แก่ผขู้ าย GEP Thailand และ/หรือ GEP Myanmar
เมือ่ วันที่ 23 สิงหาคม 2560 บริษทั พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จํากัด ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียน 100,000,000
บาท มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ 100 บาทต่อหุน้ จากทุนจดทะเบียนเดิม 25,755,800 บาท เป็ นจํานวน 125,755,800 บาท ซึง่
ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว โดยได้เรียกชําระเงินเพิม่ ทุนบางส่วนเป็ นจํานวน 31,000,000
บาท โดยบริษทั ย่อยได้ชาํ ระเงินเพิม่ จํานวน 4,650,000 บาท (ตามสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 15) ซึ่งบริษทั ย่อยได้นํา
ใบหุ้นจํานวน 113,180 หุ้น (คิดเป็ นร้อยละ 60 ของหุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย) เป็ นจํานวนเงิน 11,318,000 บาท คํ้า
ประกันงานก่อสร้างในโครงการดังกล่าว
13. ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้น สุดวันที่ 30 กัน ยายน 2560 มีรายการเปลี่ยนแปลงอย่างย่อในบัญ ชี ที่ดนิ อาคาร และ
อุปกรณ์ ดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ซือ้ สินทรัพย์ระหว่างงวด
เพิม่ ขึน้ จากการรวมธุรกิจ
จําหน่ายสินทรัพย์ระหว่างงวด
ค่าเสือ่ มราคาสําหรับงวด
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

307,204,702
30,302,238
353,887,616
(264,801)
(32,141,242)
(306,240)
658,682,273

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
303,836,062
28,066,584

(264,801)
(31,198,401)
300,439,444

บริษทั ย่อยทางอ้อมได้จดจํานองทีด่ นิ พร้อมอาคารและสิง่ ปลูกสร้างบนทีด่ นิ อุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้ าซือ้ ติดตัง้ บนดิน
เพือ่ ใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้าํ ประกันวงเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร (หมายเหตุ 14)

__________________________ กรรมการ
( นายพูลพิพฒ
ั น์ ตันธนสิน )

__________________________ กรรมการ
( นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร )
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14. เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2560
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
หัก ส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ

172,950,000
(66,840,000)
106,110,000

บริษ ัท ย่อ ยทางอ้อ มมีว งเงิน สิน เชื่อ จากธนาคารจํา นวน 535.00 ล้า นบาท อัต ราดอกเบี้ย ร้อ ยละ 5.00 ต่อ ปี
สํา หรับ 18 เดือนแรกนับจากวันทีเ่ บิกเงินกูง้ วดแรกและ MLR-1.50% ต่อปี สําหรับปี ทเ่ี หลือ มีกําหนดชําระคืน 5.57
ล้านบาทต่อเดือน โดยเริม่ ชําระตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2555 และครบกําหนดชําระงวดสุดท้ายในเดือนเมษายน 2563
เงินกูย้ มื นี้ค้าํ ประกันโดยการจดจํานองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างบนทีด่ นิ และอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้ าตามทีก่ ล่าวไว้ใน
หมายเหตุ 13 และการโอนสิทธิทจ่ี ะถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารและโอนสิทธิการรับเงินทีจ่ ะได้รบั ภายใต้สญ
ั ญา
ซือ้ ขายไฟฟ้ าตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุ 10
15. หนี้สนิ ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน
สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 บริษทั มีรายการเปลีย่ นแปลงประมาณการหนี้สนิ ตามภาระผูกพัน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน ดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ต้นทุนบริการปั จจุบนั
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

4,106,727
676,421
225,706
3,920,374
8,929,228

ในงวดเก้าเดือ นสิ้น สุด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2560 บริษัท ได้ป ระเมิน หนี้ ส ิน ภาระผูก พัน ตามโครงการผลประโยชน์
พนักงานฉบับใหม่โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

__________________________ กรรมการ
( นายพูลพิพฒ
ั น์ ตันธนสิน )

__________________________ กรรมการ
( นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร )
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ค่าใช้จ่ายประมาณการผลประโยชน์พนักงานทัง้ หมดทีร่ บั รูใ้ นงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด
สามเดือนและเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั
สําหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่
สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน
2560
2559
2560
2559
กํา ไรขาดทุน
ต้นทุนบริการ
ต้นทุนทางการเงิน
กํา ไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ อื่น
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย

225,474
75,235

-

939,217
45,934

676,421
225,706

-

3,920,374

1,187,513
137,801

-

16. ทุนเรือนหุน้ และใบสําคัญแสดงสิทธิ
16.1 ทุนจดทะเบียน
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั เิ พิม่ ทุนจด
ทะเบีย นเพื่อ รองรับ การใช้ส ิท ธิต ามใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ จํา นวน 67,500,000 บาท แบ่ งออกเป็ น หุ้น สามัญ
จํานวน 67,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 270,000,000 บาท เป็ น
337,500,000 บาท โดยบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒ นาธุรกิจการค้าแล้ว ในวันที่ 15 พฤษภาคม
2560
ในการประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ที่ป ระชุมผู้ถือหุ้น มีมติเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจํานวน 21,740,725 บาท เพือ่ เป็ นส่วนหนึ่งของการชําระค่าหุน้ ของบริษทั แอล โซลาร์ 1 จํากัด จํานวน
20,910,475 หุ้น และเพื่อ รองรับ การปรับ สิท ธิข องใบสํา คัญ แสดงสิท ธิท่ีจ ะซื้อหุ้น สามัญ ของบริษัท จํา นวน
830,250 หุน้ จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 337,500,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 359,240,725 บาท
โดยการออกหุ้ น สามัญ เพิ่ม ทุ น จํ า นวน 21,740,725 หุ้ น มู ล ค่ า หุ้ น ที่ต ราไว้หุ้ น ละ 1 บาท เป็ นเงิน จํ า นวน
21,740,725 บาท โดยบริษทั ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว ในวันที่ 8 กันยายน 2560
สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 มีผูใ้ ช้ใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 74,282 หน่ วย ในการซื้อ
หุ้นสามัญ จํานวน 75,193 หุ้น ตามราคาใช้สทิ ธิท่ี 9.88 บาทต่อหุ้น บริษัทได้รบั ชําระค่าหุ้นเพิม่ ขึ้น 742,907
บาท และบันทึกส่วนเกินมูลค่าหุน้ 667,714 บาท

__________________________ กรรมการ
( นายพูลพิพฒ
ั น์ ตันธนสิน )

__________________________ กรรมการ
( นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร )
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 คณะกรรมการมีมติอนุ มตั กิ าร
เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จํานวน 70,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 359,240,725 บาท เป็ น
ทุนจดทะเบียนจํานวน 429,240,725 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 70,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ
13.00 บาท (มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท) ซึง่ เป็ นราคาตลาดถัวเฉลีย่ 7 วันของหุน้ บริษทั เป็ นเงิน 910,000,000
บาท โดยมีสว่ นเกินมูลค่าหุน้ สามัญ 12.00 บาท จํานวนเงินรวม 840,000,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจํากัด คือ
Mr.Phoukhaokham Pravoraxay และ/หรือ นายพีรณัฏฐ์ ตันติพจน์ โดยบุคคลในวงจํากัด ต้องส่งมอบเงินมัดจํา
จํานวน 80,000,000 บาท ให้แก่บริษทั ภายในวันที่ 14 กันยายน 2560 ซึง่ บริษทั ได้รบั เงินมัดจําในวันทีด่ งั กล่าว
แล้ว ทัง้ นี้ มติดงั กล่าว ต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560
16.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมติอนุ มตั ิการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ในอัตราการใช้สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
ต่อ 1 หุน้ สามัญ จํานวน 67,238,638 หน่ วย โดยไม่มคี ่าตอบแทน ราคาใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ มูลค่า
10.00 บาทต่อหุน้ โดยมีกาํ หนดการใช้สทิ ธิทุกวันทําการสุดท้ายของแต่ละไตรมาส (มีนาคม มิถุนายน กันยายน
ธันวาคม) ซึ่งวันใช้สทิ ธิครัง้ แรกตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และวันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายตรงกับวันครบอายุ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิวนั ที่ 25 พฤษภาคม 2561
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั ใิ ห้ปรับ
สิทธิให้แก่ผถู้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 1 จากอัตราสิทธิเดิมคือ 1 หน่ วยใบสําคัญ
แสดงสิทธิต่อ 1 หุน้ สามัญ เป็ น 1 หน่ วย ใบสําคัญแสดงสิทธิต่อ 1.01 หุน้ สามัญ และปรับราคาการใช้สทิ ธิจาก
เดิม 10.00 บาทต่อหุน้ ปรับใหม่เป็ น 9.88 บาทต่อหุน้
สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ใบสําคัญแสดงสิทธิซอ้ื หุน้ สามัญของบริษทั มีการเปลีย่ นแปลงมีดงั นี้
จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิซ้อื หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

67,238,638
(81,982)
67,156,656

17. เงินปั นผลจ่าย

ในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ผู้ถือหุ้นบริษัทมีมติเห็นชอบอนุ มตั ิการ
จ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.03 บาท รวมเป็ นเงินปั นผล
ทัง้ สิน้ 8.10 ล้านบาท โดยบริษทั จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

__________________________ กรรมการ
( นายพูลพิพฒ
ั น์ ตันธนสิน )

__________________________ กรรมการ
( นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร )
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18. สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
บริษทั ไม่มนี โยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุ พนั ธ์เพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการค้า
สัญ ญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ ามีไว้เพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตรา
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทมีสญ
ั ญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าสําหรับการรับชําระเงินจากลูกหนี้
การค้าและจ่ายชําระเงินเจ้าหนี้การค้าทีเ่ ปิ ดสถานะไว้ซง่ึ มีอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 9 เดือน ดังนี้
จํานวนเงินตรา
ต่างประเทศ

อัตราแลกเปลีย่ นตาม
สัญญา
(บาท)

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสําหรับการจ่ายชําระเงินเจ้าหนี้การค้าและทรัสต์รซี ที ส์
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
1,712,888
สกุลเงินยูโร
35,350

33.06-34.40
39.79

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสําหรับการรับชําระเงินลูกหนี้การค้า
สกุลเงินเหรียญออสเตรเลีย
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา

26.23
33.11-33.19

58,600
292,797

19. ส่วนงานดําเนินงาน
บริษทั มีการจัดกลุ่มส่วนงานที่รายงานตามภูมศิ าสตร์ในประเทศและต่างประเทศ สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 มีดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)

ในประเทศ
2560

2559

งบการเงินรวมของบริษทั
สําหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
ต่างประเทศ
2560
2559
2560

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไร (ขาดทุน) ขัน้ ต้น

145,658
(135,133)
10,525

63,867
(64,585)
(718)

47,674
(33,181)
14,493

35,373
(28,686)
6,687

รายได้จากการบริการ
ต้นทุนบริการ
กําไร (ขาดทุน) ขัน้ ต้น

3,451
(4,176)
(725)

2,848
(2,136)
712

-

-

ดอกเบีย้ จ่าย
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รวมสิ น ทรัพย์

__________________________ กรรมการ
( นายพูลพิพฒ
ั น์ ตันธนสิน )

รวม
2559

193,332
(168,314)
25,018

99,240
(93,271)
5,969

3,451
(4,176)
(725)

2,848
(2,136)
712

(5,672)
(11,850)
(44,229)

(1,501)
(10,905)
(19,391)

1,979,153

1,102,315

__________________________ กรรมการ
( นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร )
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมของบริษทั
สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
ต่างประเทศ
2560
2559

ในประเทศ
2560

2559

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไร (ขาดทุน) ขัน้ ต้น

453,690
(440,602)
13,088

181,554
(185,720)
(4,166)

รายได้จากการบริการ
ต้นทุนบริการ
กําไรขัน้ ต้น

14,839
(9,966)
4,873

9,229
(6,839)
2,390

169,954
(115,215)
54,739
-

85,391
(69,833)
15,558
-

ดอกเบีย้ จ่าย
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รวมสิ น ทรัพย์

รวม
2560

2559

623,644
(555,817)
67,827

266,945
(255,553)
11,392

14,839
(9,966)
4,873

9,229
(6,839)
2,390

(10,806)
(33,442)
(90,072)

(5,820)
(32,079)
(72,610)

1,979,153

1,102,315

(หน่ วย : พันบาท)

ในประเทศ
2560
2559

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
สําหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
ต่างประเทศ
2560
2559
2560

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไร (ขาดทุน) ขัน้ ต้น

141,641
(134,483)
7,158

63,867
(64,585)
(718)

รายได้จากการบริการ
ต้นทุนบริการ
กําไร (ขาดทุน) ขัน้ ต้น

3,451
(4,176)
(725)

2,848
(2,136)
712

ดอกเบีย้ จ่าย
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่ าย
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รวมสิ น ทรัพย์

__________________________ กรรมการ
( นายพูลพิพฒ
ั น์ ตันธนสิน )

47,674
(33,181)
14,493
-

35,373
(28,686)
6,687
-

รวม
2559

189,315
(167,664)
21,651

99,240
(93,271)
5,969

3,451
(4,176)
(725)

2,848
(2,136)
712

(3,387)
(10,825)
(23,572)

(1,501)
(10,905)
(19,263)

1,452,031

1,101,401

__________________________ กรรมการ
( นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร )
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(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
ในประเทศ
ต่างประเทศ
2560
2559
2560
2559
2560
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไร (ขาดทุน) ขัน้ ต้น

449,673
(439,951)
9,722

181,554
(185,720)
(4,166)

รายได้จากการบริการ
ต้นทุนบริการ
กําไรขัน้ ต้น

14,839
(9,966)
4,873

9,229
(6,839)
2,390

ดอกเบีย้ จ่าย
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่ าย
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รวมสิ น ทรัพย์

169,954
(115,215)
54,739
-

85,391
(69,833)
15,558
-

รวม
2559

619,627
(555,166)
64,461

266,945
(255,553)
11,392

14,839
(9,966)
4,873

9,229
(6,839)
2,390

(8,504)
(32,488)
(46,163)

(5,820)
(32,079)
(71,908)

1,452,031

1,101,401

ลูกค้ารายใหญ่
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวัน ที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 รายได้จากลูกค้าหลักซึ่งเป็ นหน่ วยงานภาครัฐและ
บริษทั เอกชน จํานวนเงิน 233.36 ล้านบาท และ 125.69 ล้านบาท ตามลําดับ
20. ภาระผูกพันและหนี้สนิ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษทั และบริษทั ย่อยทางอ้อมมีภาระผูกพันจากการทีธ่ นาคารในประเทศได้ออกหนังสือคํ้า
ประกันเพื่อคํ้าประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาซึง่ เป็ นไปตามปกติธุรกิจเป็ นจํานวนเงินรวมประมาณ 56.51 ล้านบาท และ
3.00 ล้านบาท ตามลําดับ
21. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั กิ ารเพิม่ ทุนจด
ทะเบียนของบริษทั จํานวน 70,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 359,240,725 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
จํานวน 429,240,725 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 70,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 13.00 บาท (มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท) ซึ่งเป็ นราคาตลาดถัวเฉลีย่ 7 วันของหุน้ บริษทั เป็ นเงิน 910,000,000 บาท โดยมีสว่ นเกินมูลค่า
หุ้ น สามัญ 12.00 บาท จํ า นวนเงิน รวม 840,000,000 บาท ให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจํ า กัด คื อ Mr.Phoukhaokham
Pravoraxay และ/หรือ นายพีรณัฏฐ์ ตันติพจน์

__________________________ กรรมการ
( นายพูลพิพฒ
ั น์ ตันธนสิน )

__________________________ กรรมการ
( นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร )
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