
 

รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดย                                            

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

 
 

 

 
 

 

 

เสนอ ผูถ้ือหุ้นบริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่นรวมสาํหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560 งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สว่นของผูถ้อืหุน้รวมและงบกระแสเงนิสดรวมสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิแบบย่อ ของบรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี่ จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และได้สอบทาน              
งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสําหรบังวด
สามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบ
กระแสเงนิสดสาํหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560 และหมายเหตุประกอบงบการเงนิแบบย่อ
เฉพาะของบรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) ซึ่งผูบ้รหิารของบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทําและ
นําเสนอขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิ
ระหวา่งกาล สว่นขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลดงักล่าวจาก
ผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหวา่ง
กาลโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานดงักลา่วประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากร
ซึง่สว่นใหญ่เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การ
สอบทานน้ีมขีอบเขตจํากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชมีาก ทําให้ขา้พเจ้าไม่สามารถได้
ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มนีัยสําคญัทัง้หมด ซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจ้าจงึไม่แสดง
ความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อสรุป 
 
จากการสอบทาน ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทําขึน้
ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระสาํคญั 
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 
 
ขา้พเจ้าขอให้สงัเกตขอ้มูลตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลข้อ 2 ว่าในระหว่างงวดเก้าเดอืน
สิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560 บรษิทัย่อยแห่งหน่ึงได้ซื้อธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์แห่งหน่ึง โดย
ผู้บรหิารพิจารณาว่ารายการดงักล่าวเป็นการรวมธุรกิจ บรษิัทย่อยอยู่ในระหว่างการดําเนินการวดัมูลค่า
ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ี่ระบุไดท้ี่ไดม้าและหน้ีสนิที่รบัมา ณ วนัที่ซื้อธุรกจิ เพื่อจดัประเภทของสนิทรพัยแ์ละ
หน้ีสนิใหเ้หมาะสม ทัง้น้ี ขา้พเจา้มไิดใ้หข้อ้สรปุอยา่งมเีงือ่นไขในเรือ่งน้ี 
 
 
 
นายนรินทร  ์ จรูะมงคล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
ทะเบยีนเลขที ่8593 

 
กรงุเทพมหานคร 
9 พฤศจกิายน 2560 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

 30 กนัยายน 2560  31 ธนัวาคม 2559  30 กนัยายน 2560  31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 5 66,521,094            98,651,779            41,031,351            24,311,507            

เงนิลงทุนชัว่คราว 6 10,287,088            221,867,629          -                      221,867,629          

ลูกหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไมเ่รยีกชาํระ

     - ลูกคา้ทัว่ไป - สุทธิ 7 309,484,946          234,551,905          284,969,788          234,551,905          

     - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 7, 8 1,274,068             682,018                1,274,068             682,018                

ลูกหนี้อืน่ - ลูกคา้ทัว่ไป 25,104                 -                      -                      -                      

ลูกหนี้อืน่ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 8 1,101,507             404,723                3,108,192             404,723                

สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 9 212,705,610          207,542,111          212,705,610          207,542,111          

ภาษมีลูคา่เพิม่รอเรยีกคนื 16,682,362            7,701,859             15,114,639            7,701,859             

คา่ใชจ้า่ยจา่ยล่วงหน้า 6,624,285             4,677,032             6,155,320             4,667,781             

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 8,438,511             6,863,300             6,655,941             6,754,132             

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 633,144,575          782,942,356          571,014,909          708,483,665          

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช้ 10 21,025,219            -                      -                      -                      

เงนิลงทุนใน - บรษิทัยอ่ย - สุทธิ 11 -                      -                      156,655,090          156,655,090          

เงนิลงทุนใน - บรษิทัรว่ม 12 266,013,793          -                      499,800                499,800                

เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 8 17,870,454            17,000,000            380,000,000          17,000,000            

เงนิลงทุนอืน่ 50,000                 50,000                 50,000                 50,000                 

เงนิมดัจาํสาํหรบัศกึษาความเป็นไปไดข้อง

     โครงการลงทุนทีส่ามารถเรยีกคนืได้ 12 -                      81,112,500            -                      -                      

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 13 658,682,273          307,204,702          300,439,444          303,836,062          

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์- สุทธิ 10,634,807            6,535,960             5,771,521             6,535,960             

คา่ความนิยม 2 342,229,050          -                      -                      -                      

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สุทธิ 26,009,662            23,920,340            34,390,880            24,408,910            

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอืน่ 3,493,070             2,039,140             3,209,105             2,039,140             

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,346,008,328       437,862,642          881,015,840          511,024,962          

รวมสินทรพัย์ 1,979,152,903       1,220,804,998       1,452,030,749       1,219,508,627       

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 1

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

 30 กนัยายน 2560  31 ธนัวาคม 2559  30 กนัยายน 2560  31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุ  แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)  แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 254,535,156          311,060,793          254,535,156          311,060,793          

เจา้หนี้การคา้ 90,972,089            108,381,418          90,972,089            108,381,418          

เจา้หนี้อืน่ - ผูค้า้ทัว่ไป 25,533,419            6,271,652             8,763,156             6,271,652             

เจา้หนี้อืน่ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 8 2,140                   48,150                 2,140                   48,150                 

สว่นทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหนึ่งปี

- เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 14 66,840,000            -                      -                      -                      

- หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 2,786,520             2,708,862             2,418,417             2,708,862             

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 23,430,897            15,341,138            22,955,326            14,773,037            

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยทางออ้มคา้งจา่ย 2, 8 272,086,310          -                      -                      -                      

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มทางออ้มคา้งจา่ย 12 62,404,560            -                      -                      -                      

เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ 14,305,938            7,248,895             14,305,938            7,248,895             

เงนิรบัล่วงหน้าคา่หุน้ 20 80,000,000            -                      80,000,000            -                      

หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ 10,456,615            5,217,139             7,005,722             5,187,088             

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 903,353,644          456,278,047          480,957,944          455,679,895          

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 14 106,110,000          -                      -                      -                      

หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ - สุทธิ 2,628,176             2,752,324             1,630,165             2,752,324             

หนี้สนิตามภาระผกูพนัโครงการ

ผลประโยชน์พนักงาน 15 8,929,228             4,106,727             8,929,228             4,106,727             

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 117,667,404          6,859,051             10,559,393            6,859,051             

รวมหน้ีสิน 1,021,021,048       463,137,098          491,517,337          462,538,946          

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 2

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

 30 กนัยายน 2560  31 ธนัวาคม 2559  30 กนัยายน 2560  31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหต ุ  แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)  แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หน้ีสินและส่วนของผ ู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผ ู้ถือหุ้น

ทุนเรอืนหุน้ - หุน้สามญั มลูค่าหุน้ละ 1 บาท

ทุนจดทะเบยีน 359,240,725 หุน้

    (2559: 270,000,000 หุน้) 359,240,725          270,000,000          359,240,725          270,000,000          

ทุนทีอ่อกจาํหน่ายและชาํระเตม็มลูค่าแลว้ 

    290,993,368 หุน้

    (2559: 270,000,000 หุน้) 16 290,993,368          270,000,000          290,993,368          270,000,000          

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 2 577,986,223          304,939,064          535,691,302          304,939,064          

กาํไรสะสม

 - จดัสรรเป็นสาํรองตามกฏหมาย 20,000,000            20,000,000            20,000,000            20,000,000            

 - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 67,556,278            159,400,837          113,828,742          162,030,617          

องคป์ระกอบอืน่ของส่วนของผูถ้อืหุน้ (1,111,928)             354,281                -                      -                      

รวมส่วนของผ ู้ถือหุ้นของบริษทั 955,423,941          754,694,182          960,513,412          756,969,681          

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่อยู่ในอาํนาจควบคุมในบรษิทัย่อย 2,707,914              2,973,718              -                      -                      

รวมส่วนของผ ู้ถือหุ้น 958,131,855          757,667,900          960,513,412          756,969,681          

รวมหน้ีสินและส่วนของผ ู้ถือหุ้น 1,979,152,903        1,220,804,998        1,452,030,749        1,219,508,627        

-                          -                          -                          -                          

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 3                         

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม ่ได ้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ ื่น 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน

(หน่วย : บาท)

หมายเหต ุ 2560 2559 2560 2559

รายได้จากการขายและบริการ

รายไดจ้ากการขาย 193,331,933     99,239,524       189,315,011     99,239,524       

รายไดจ้ากการบรกิาร 3,451,409         2,847,663         3,451,407         2,847,663         

รวมรายได้จากการขายและบริการ 19 196,783,342     102,087,187     192,766,418     102,087,187     

ต้นทุนขายและบริการ

ตน้ทนุขาย (168,314,092)    (93,270,976)      (167,663,592)    (93,270,976)      

ตน้ทนุบรกิาร (4,176,483)        (2,135,781)        (4,176,483)        (2,135,781)        

รวมต้นทุนขายและบริการ 19 (172,490,575)    (95,406,757)      (171,840,075)    (95,406,757)      

กาํไรข ัน้ต ้น 24,292,767       6,680,430         20,926,343       6,680,430         

กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น 1,854,988         334,678           703,867           333,398           

รายไดอ้ืน่ 3,788,732         2,794,138         3,208,869         2,794,138         

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 29,936,487       9,809,246         24,839,079       9,807,966         

สว่นแบง่ขาดทนุของบรษิทัรว่มตามวธิสีว่นไดเ้สยี (1,955,507)        -                  -                  -                  

คา่ใชจ้่ายในการขาย (11,868,418)      (7,813,219)        (11,868,416)      (7,813,219)        

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (54,669,025)      (19,885,594)      (33,155,549)      (19,757,184)      

รวมค่าใช้จ่าย (68,492,950)      (27,698,813)      (45,023,965)      (27,570,403)      

ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (38,556,463)      (17,889,567)      (20,184,886)      (17,762,437)      

ตน้ทนุทางการเงนิ 19 (5,672,192)        (1,501,000)        (3,387,237)        (1,501,000)        

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (44,228,655)      (19,390,567)      (23,572,123)      (19,263,437)      

ผลประโยชน์ภาษเีงนิได้ 4,542,202         3,308,874         4,542,202         3,308,874         

ขาดทุนสาํหรบังวด (39,686,453)      (16,081,693)      (19,029,921)      (15,954,563)      

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อ ื่น

รายการทีส่ามารถจดัประเภทใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

   ผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ-สทุธจิากภาษเีงนิได้ (364,561)          (366,607)          -                  -                  

ขาดทุนเบด็เสรจ็อ ื่นสาํหรบังวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ (364,561)          (366,607)          -                  -                  

รวมขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด (40,051,014)      (16,448,300)      (19,029,921)      (15,954,563)      

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิระหวา่งกาลน้ี 4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน

(หน่วย : บาท)

2560 2559 2560 2559

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทนุ)

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (39,672,580)     (16,062,624)     (19,029,921)     (15,954,563)     

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มอ่ยู่ในอํานาจควบคุม (13,873)           (19,069)           -                 -                 

(39,686,453)     (16,081,693)     (19,029,921)     (15,954,563)     

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (39,981,954)     (16,374,239)     (19,029,921)     (15,954,563)     

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มอ่ยู่ในอํานาจควบคุม (69,060)           (74,061)           -                 -                 

(40,051,014)     (16,448,300)     (19,029,921)     (15,954,563)     

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข ัน้พืน้ฐาน

ขาดทุน (บาทต่อหุน้) (0.15)              (0.06)              (0.07)              (0.06)              

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั (หุน้) 271,510,317     270,000,000     271,510,317     270,000,000     

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรบัลด

ขาดทุน (บาทต่อหุน้) (0.14)              (0.06)              (0.07)              (0.06)              

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั (หุน้) 291,739,428     270,000,000     291,739,428     270,000,000     

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิระหว่างกาลน้ี 5

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบกาํไรขาดทนุและกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัท่ี 30 กนัยายน

(หน่วย : บาท)

หมายเหต ุ 2560 2559 2560 2559

รายได้จากการขายและบริการ

รายไดจ้ากการขาย 623,644,054    266,944,795    619,627,132    266,944,795    

รายไดจ้ากการบรกิาร 14,838,905      9,229,360        14,838,903      9,229,360        

รวมรายได้จากการขายและบริการ 19 638,482,959    276,174,155    634,466,035    276,174,155    

ต้นทนุขายและบริการ

ตน้ทนุขาย (555,816,702)   (255,553,362)   (555,166,202)   (255,553,362)   

ตน้ทนุบรกิาร (9,965,620)       (6,839,413)       (9,965,620)       (6,839,413)       

รวมต้นทนุขายและบริการ 19 (565,782,322)   (262,392,775)   (565,131,822)   (262,392,775)   

กาํไรข ัน้ต้น 72,700,637      13,781,380      69,334,213      13,781,380      

กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น 2,313,508        2,370,978        1,337,711        2,356,275        

รายไดอ้ื่น 9,886,023        3,941,746        9,761,051        3,941,746        

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 84,900,168      20,094,104      80,432,975      20,079,401      

สว่นแบ่งขาดทนุของบรษิทัร่วมตามวธิสีว่นไดเ้สยี 12 (3,039,097)       (499,800)         -                -                

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (36,329,421)     (23,215,155)     (36,329,419)     (23,215,155)     

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (124,797,503)   (63,169,703)     (81,763,278)     (62,952,639)     

รวมค่าใช้จ่าย (164,166,021)   (86,884,658)     (118,092,697)   (86,167,794)     

ขาดทนุก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ (79,265,853)     (66,790,554)     (37,659,722)     (66,088,393)     

ตน้ทนุทางการเงนิ 19 (10,806,107)     (5,819,514)       (8,503,750)       (5,819,514)       

ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้ (90,071,960)     (72,610,068)     (46,163,472)     (71,907,907)     

ผลประโยชน์ภาษเีงนิได้ 9,197,896        13,219,621      9,197,896        13,219,621      

ขาดทนุสาํหรบังวด (80,874,064)     (59,390,447)     (36,965,576)     (58,688,286)     

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อื่น

รายการทีต่อ้งไมจ่ดัประเภทใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั-สทุธจิากภาษเีงนิได้ (3,136,299)       -                (3,136,299)       -                

รายการทีส่ามารถจดัประเภทใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

   ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ-สทุธจิากภาษเีงนิได้ (1,466,209)       (354,657)         -                -                

ขาดทนุเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษีเงินได้ (4,602,508)       (354,657)         (3,136,299)       -                

รวมขาดทนุเบด็เสรจ็สาํหรบังวด (85,476,572)     (59,745,104)     (40,101,875)     (58,688,286)     

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิระหว่างกาลน้ี 6

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได ้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ ื่น (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเด ือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 กนัยายน

(หน่วย : บาท)

2560 2559 2560 2559

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน)

สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (80,828,694)        (59,360,093)        (36,965,576)        (58,688,286)        

สว่นไดเ้สยีทีไ่มอ่ยูใ่นอาํนาจควบคุม (45,370)             (30,354)             -                   -                   

(80,874,064)        (59,390,447)        (36,965,576)        (58,688,286)        

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็

สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (85,210,768)        (59,661,551)        (40,101,875)        (58,688,286)        

สว่นไดเ้สยีทีไ่มอ่ยูใ่นอาํนาจควบคุม (265,804)            (83,553)             -                   -                   

(85,476,572)        (59,745,104)        (40,101,875)        (58,688,286)        

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข ัน้พืน้ฐาน

ขาดทุน (บาทต่อหุน้) (0.31)                 (0.26)                 (0.15)                 (0.26)                 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั (หุน้) 271,661,671       227,846,715       271,661,671       227,846,715       

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรบัลด

ขาดทุน (บาทต่อหุน้) (0.29)                 (0.26)                 (0.14)                 (0.26)                 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั (หุน้) 290,890,781       227,846,715       290,890,781       227,846,715       

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิระหวา่งกาลน้ี 7

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผ ู้ถือหุ้น

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน

(หน่วย : บาท)

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของผ ู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น ส่วนได้เสีย

ที่ออกและ ส่วนเกินมลูค่า สาํรอง ผลต่างจากการ ที่ไม่อยู่ใน รวมส่วนของ

หมายเหต ุ รบัชาํระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฏหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร แปลงค่างบการเงิน รวม อาํนาจควบคมุ ผ ู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 200,000,000        45,939,064          20,000,000          303,928,316        357,630                                  570,225,010         3,039,690            573,264,700           

เงนิสดปันผลจ่าย -                    -                    -                    (64,000,000)         -                                         (64,000,000)          -                    (64,000,000)           

เพิม่ทุน 70,000,000          259,000,000        -                    -                    -                                         329,000,000         -                    329,000,000           

รายการกบัผ ู้ถือหุ้น 70,000,000          259,000,000        -                    (64,000,000)         -                                         265,000,000         -                    265,000,000           

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                    -                    -                    (59,306,894)         (354,657)                                 (59,661,551)          (83,553)               (59,745,104)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 270,000,000        304,939,064        20,000,000          180,621,422        2,973                                      775,563,459         2,956,137            778,519,596           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 270,000,000        304,939,064        20,000,000          159,400,837        354,281                                  754,694,182         2,973,718            757,667,900           

เงนิสดปันผลจ่าย 17 -                    -                    -                    (8,100,000)           -                                         (8,100,000)            -                    (8,100,000)             

เพิม่ทุน 16 20,910,475          272,310,145        -                    -                    -                                         293,220,620         -                    293,220,620           

แปลงใบสาํคญัแสดงสทิธเิป็นหุน้สามญั 16 82,893                737,014              -                    -                    -                                         819,907               -                    819,907                 

รายการกบัผ ู้ถือหุ้น 20,993,368          273,047,159        -                    (8,100,000)           -                                         285,940,527         -                    285,940,527           

ขาดทุนสาํหรบังวด -                    -                    -                    (80,608,260)         -                                         (80,608,260)          (265,804)             (80,874,064)           

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นรวมสาํหรบังวด -                    -                    -                    (3,136,299)           (1,466,209)                               (4,602,508)            -                    (4,602,508)             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 290,993,368        577,986,223        20,000,000          67,556,278          (1,111,928)                               955,423,941         2,707,914            958,131,855           

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

8

ส่วนของผ ูถ้ือหุ้นของบริษทั

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผ ูถ้ือห ุ้น

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน

(หน่วย : บาท)

ทนุเร ือนห ุ้น

ที่ออกและ ส่วนเกินมลูค่า สาํรอง

หมายเหต ุ รบัชาํระแล้ว ห ุ้นสามญั ตามกฏหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร รวม

งบการเงินเฉพาะของบริษทั

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 200,000,000                    45,939,064                      20,000,000                      305,358,526                    571,297,590                    

เงนิสดปันผลจ่าย -                                -                                -                                (64,000,000)                     (64,000,000)                     

เพิม่ทนุ 70,000,000                      259,000,000                    -                                -                                329,000,000                    

รายการกบัผ ูถ้ือห ุ้น 70,000,000                      259,000,000                    -                                (64,000,000)                     265,000,000                    

ขาดทนุเบด็เสรจ็สําหรบังวด -                                -                                -                                (58,688,286)                     (58,688,286)                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 270,000,000                    304,939,064                    20,000,000                      182,670,240                    777,609,304                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 270,000,000                    304,939,064                    20,000,000                      162,030,617                    756,969,681                    

เงนิสดปันผลจ่าย 17 -                                -                                -                                (8,100,000)                      (8,100,000)                       

เพิม่ทนุ 16 20,910,475                      230,015,224                    -                                -                                250,925,699                    

แปลงใบสําคญัแสดงสทิธเิป็นหุน้สามญั 16 82,893                            737,014                          -                                -                                819,907                          

รายการกบัผ ูถ้ือห ุ้น 20,993,368                      230,752,238                    -                                (8,100,000)                      243,645,606                    

ขาดทนุสําหรบังวด -                                -                                -                                (36,965,576)                     (36,965,576)                     

ขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่สําหรบังวด -                                -                                -                                (3,136,299)                      (3,136,299)                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 290,993,368                    535,691,302                    20,000,000                      113,828,742                    960,513,412                    

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

9

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได ้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดเก้าเด ือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 กนัยายน

(หน่วย : บาท)

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

ขาดทุนกอ่นภาษเีงนิได้ (90,071,960)        (72,610,068)        (46,163,472)        (71,907,907)        

รายการปรบัปรงุกระทบขาดทุนก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิ

   ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 33,441,947         32,078,552         32,487,512         32,078,552         

คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู 4,127,833           2,543,900           4,127,833           2,543,900           

คา่เผือ่ (กลบัรายการคา่เผือ่) สนิคา้เสือ่มคุณภาพและมลูคา่สนิคา้ลดลง (6,161,560)          3,955,021           (6,161,560)          3,955,021           

ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวรและเงนิลงทุน (1,891,018)          28,391               (1,891,018)          28,391               

ขาดทุน (กาํไร) ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (4,240,112)          1,946,002           (3,274,282)          1,931,299           

กาํไรจากการขายเงนิลงทุนชัว่คราว (784,333)            (1,323,524)          (784,333)            (1,323,524)          

สว่นแบ่งขาดทุนของบรษิทัรว่มตามวธิสีว่นไดเ้สยี 3,039,097           499,800             -                    -                    

สาํรองหน้ีสนิตามภาระผกูพนัสาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน 676,421             1,187,513           676,421             1,187,513           

ดอกเบี้ยจา่ย 10,806,107         5,819,514           8,503,750           5,819,514           

เงินสดจา่ยจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

   ในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน (51,057,578)        (25,874,899)        (12,479,149)        (25,687,241)        

   สินทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพ่ิมขึน้) 

ลกูหน้ีการคา้และรายไดท้ีย่งัไมเ่รยีกชาํระ - ลกูคา้ทัว่ไป (56,792,758)        383,750,654        (54,628,455)        383,750,654        

                                                    - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง (592,050)            (390,603)            (592,050)            (390,603)            

ลกูหน้ีอืน่ - ลกูคา้ทัว่ไป (25,104)              -                    -                    -                    

            - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง (696,784)            (421,014)            (2,703,469)          (421,014)            

สนิคา้คงเหลอื 998,061             (88,870,038)        998,061             (88,870,038)        

ภาษมีลูคา่เพิม่รอเรยีกคนื (8,980,503)          (20,420,557)        (7,412,780)          (20,420,557)        

คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหน้า (1,492,698)          (912,037)            (1,487,539)          (912,037)            

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 1,220,528           114,245             2,217,488           113,060             

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอืน่ (1,277,293)          (1,495,396)          (1,257,971)          (1,495,396)          

   หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้ (18,321,845)        (77,642,652)        (17,795,623)        (77,642,652)        

เจา้หน้ีอืน่ - ผูค้า้ทัว่ไป 19,261,767         (2,916,639)          2,491,504           (2,916,639)          

             - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง (46,010)              -                    (46,010)              -                    

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 5,821,095           (12,258,042)        8,182,289           (12,203,098)        

เงนิรบัลว่งหน้าจากลกูคา้ 7,057,043           4,637,053           7,057,043           4,637,053           

หน้ีสนิหมุนเวยีนอืน่ 1,565,304           (3,505,732)          1,818,635           (3,254,795)          

จา่ยหน้ีสนิตามภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน -                    (1,600,000)          -                    (1,600,000)          

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน (103,358,825)       152,194,343        (75,638,026)        152,686,697        

จา่ยดอกเบี้ย (8,062,589)          (5,335,095)          (8,062,589)          (5,335,095)          

จา่ยภาษเีงนิได้ (2,119,297)          (30,389,095)        (2,119,297)          (30,389,095)        

เงินสดสุทธิได ้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (113,540,711)       116,470,153        (85,819,912)        116,962,507        

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิระหวา่งกาลน้ี 10

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัท่ี 30 กนัยายน

(หน่วย : บาท)

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิลงทุนชัว่คราวลดลง (เพิม่ขึน้) 222,651,962       (344,999,622)      222,651,962       (344,999,622)      

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งเพิม่ขึน้ (870,454)            (17,000,000)        (363,000,000)      (17,000,000)        

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยเพิม่ขึน้ -                   -                   -                   (10,000,000)        

เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทางอ้อม (256,229,522)      -                   -                   -                   

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมเพิม่ขึน้ -                   (499,800)            -                   (499,800)            

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมทางอ้อมเพิม่ขึน้ (205,682,500)      -                   -                   -                   

เงนิมดัจาํสาํหรบัศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ

     ลงทุนทีส่ามารถเรยีกคนืไดล้ดลง 81,112,500         -                   -                   -                   

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัย์ 2,243,853          6,000                2,243,853          6,000                

ซือ้สนิทรพัย์ (27,372,270)        (20,252,272)        (28,066,584)        (20,252,272)        

ซือ้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ (554,700)            (1,624,000)         (524,700)            (1,624,000)         

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (184,701,131)      (384,369,694)      (166,695,469)      (394,369,694)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคารลดลง (52,782,901)        (19,504,649)        (52,782,901)        (19,504,649)        

จ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร -                   (18,825,400)        -                   (18,825,400)        

จ่ายชาํระเจา้หน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิ (3,225,027)         (3,577,973)         (1,627,480)         (3,577,973)         
รบัเงนิเพิม่ทุน 250,934,700       329,000,000       250,934,700       329,000,000       
เงนิรบัล่วงหน้าค่าหุน้ 80,000,000         -                   80,000,000         -                   
จ่ายเงนิปันผล (8,100,000)         (64,000,000)        (8,100,000)         (64,000,000)        
เงนิสดรบัจากการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สามญั 810,906             -                   810,906             -                   

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 267,637,678       223,091,978       269,235,225       223,091,978       

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิของบรษิทัย่อย

ทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ (1,526,521)         (354,657)            -                   -                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) – สทุธิ (32,130,685)        (45,162,220)        16,719,844         (54,315,209)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 98,651,779         93,559,103         24,311,507         75,244,323         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ้นงวด 66,521,094         48,396,883         41,031,351         20,929,114         

0                     -                   -                   -                   

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
      รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด

    เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทางอ้อมคา้งจ่าย 272,086,310       -                   -                   -                   

    เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมคา้งจ่าย 63,551,377         -                   -                   -                   

    ซือ้สนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงนิ 2,929,968          -                   871,968             -                   

    ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ทีเ่กดิขึน้จากผลแตกต่าง

           ของราคาตลาดของหุน้และราคาตามสญัญา 42,294,921         -                   -                   -                   

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิระหว่างกาลน้ี 11

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



 
 
 

__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            12 
(    นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ   )  ( นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร )  

 

บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
(เปรยีบเทยีบขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 (ตรวจสอบแลว้)) 
 
1. ลกัษณะการดาํเนินงาน 

 
บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิผลติและจาํหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้าตามคําสัง่ซื้อของลกูคา้ทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ “QTC” และเครือ่งหมายการคา้ของลกูคา้ นอกจากน้ีบรษิทัยงัมี
การให้บรกิารด้านต่างๆ แก่ลูกค้า เช่น งานตรวจสอบเชค็สภาพและบํารุงรกัษาตามกําหนดเวลางานซ่อมแซมและ
บาํรงุรกัษาหมอ้แปลง งานบรกิารเตมิน้ํามนัหมอ้แปลงไฟฟ้า งานบรกิารเชา่หมอ้แปลงไฟฟ้า เป็นตน้ เพือ่รองรบัความ
ตอ้งการและอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ลกูคา้ทัง้ทีเ่ป็นลกูคา้ทีซ่ือ้หมอ้แปลงไฟฟ้าของบรษิทั และลกูคา้ทัว่ไป 

 
2. ขอ้มลูทัว่ไปและเกณฑใ์นการจดัทาํ  

 
งบการเงนิระหว่างกาลจดัทําขึน้สาํหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 และไดนํ้าเสนอใน
สกุลเงนิไทยบาทตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 34 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล โดย
ไมไ่ดร้วมขอ้มลูทัง้หมดในงบการเงนิประจาํปีทีไ่ดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย ผูใ้ชง้บการเงนิ
ควรใชง้บการเงนิระหวา่งกาลน้ีควบคูก่บังบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
 
งบการเงนิระหวา่งกาลน้ีไดม้กีารจดัทาํขึน้เป็นภาษาไทย การแปลงบการเงนิฉบบัน้ีเป็นภาษาอื่นควรใหส้อดคลอ้งกบั
งบการเงนิฉบบัภาษาไทย 
 
งบการเงนิระหวา่งกาลน้ีไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่9 พฤศจกิายน 2560 

 
เกณฑใ์นการนําเสนองบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิรวมน้ีไดร้วมงบการเงนิของบรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย QTC–Panco Co., Ltd. 
และ บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล เพาเวอร ์จํากดั ซึ่งบรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 85.00 และรอ้ยละ 99.99 ตามลําดบั และบรษิทั
ยอ่ยทางออ้ม บรษิทั แอล โซลาร ์1 จาํกดั ซึง่บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            13 
(    นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ   )  ( นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร )  

 

ยอดสนิทรพัยร์วมของบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และรายไดร้วมของบรษิทั
ยอ่ยสาํหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2560 และ 2559 ในงบการเงนิรวมสรปุไดด้งัน้ี  
 

 

  
 

สนิทรพัยร์วมของบรษิทัยอ่ยคดิเป็น
อตัรารอ้ยละในสนิทรพัยร์วม 

รายไดร้วมของบรษิทัยอ่ยคดิเป็น 
อตัรารอ้ยละในรายไดร้วม 

   
สถานทีห่ลกั 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

สาํหรบังวดสามเดอืน 
สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 

สาํหรบังวดเกา้เดอืน 
สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 

บรษิทัยอ่ย ลกัษณะธุรกจิ ของธุรกจิ 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

         
ทางตรง         
QTC – Panco Co., Ltd. จาํหน่ายหมอ้       

แปลงไฟฟ้า 
ลาว 0.93 

   
1.71 - - - - 

บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล พาวเวอร ์
จาํกดั 

 
โรงไฟฟ้าพลงังาน 
ทดแทน 

 
ไทย 

 
       41.17 

 
11.38 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

         

ทางออ้ม         

บรษิทั แอล โซลาร ์1 จาํกดั โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์

      ไทย 21.26 
      

         - 2.08 - 0.63 - 

 

ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยที่สําคัญและยอดเงนิลงทุนในบริษัทย่อยได้มีการ             
หกักลบออกจากงบการเงนิรวมแลว้ 

 

งบการเงนิรวมจดัทําขึน้โดยใช้นโยบายการบญัชเีดยีวกนัสาํหรบัรายการบญัชทีี่เหมอืนกนัสําหรบัการจดัทํางบการ 
เงนิเฉพาะของบรษิทัหรอืเหตุการณ์ทางบญัชทีีค่ลา้ยคลงึกนั 

 

งบการเงนิของบรษิทั QTC – Panco Co., Ltd. สาํหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2560 และ 
2559 ที่รวมอยู่ในงบการเงนิรวมสําหรบังวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560 และ 2559 ได้
จดัทาํขึน้โดยฝ่ายบรหิารและไมไ่ดผ้า่นการตรวจสอบและสอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทัยอ่ย 
 

ในการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัที่ 29 สงิหาคม 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตัิให้บรษิัท                  
ควิทซี ีโกลบอล พาวเวอร ์จาํกดั (“QTCGP”) ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทัเขา้ซือ้หุน้ทัง้หมดของบรษิทั แอล โซลาร ์1 
จํากดั เพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ กําลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญา 8 เมกะวตัต์ ที่อําเภอ
กบินทร์บุร ีจงัหวดัปราจีนบุรี กับบรษิัท ล็อกซเล่ย์ จํากัด (มหาชน) บรษิัท ลีโอนิคส์ จํากัด และ Pacific Tone 
Investment Limited (นิตบุิคคลทีก่ําหนดโดยพนัเอกประเสรฐิ ชแูสง) โดยมมีลูค่ารวม 538.01 ลา้นบาท ชาํระเป็นหุน้
สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจาํนวนรวม 20,910,475 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 12.00 บาท (ราคาตลาดถวัเฉลีย่ 7 วนั ของหุน้ของ
บรษิทั ณ วนัทีท่าํสญัญาจะซือ้ขายหุน้ เมื่อวนัที ่25 กรกฎาคม 2560 – สทุธจิากสว่นลดจากการต่อรองราคา) คดิเป็น
มูลค่า 250.93 ล้านบาท และชําระเป็นเงนิสดอีกจํานวน 287.09 ล้านบาท โดยบรษิัทย่อยจะออกตัว๋แลกเงนิครบ
กาํหนดชาํระวนัที ่15 ธนัวาคม 2560 พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.50 ต่อปี 

 

เมื่อวนัที่ 20 กนัยายน 2560 บรษิทัย่อยไดจ้่ายชําระค่าหุน้บรษิทั แอล โซลาร ์1 จํากดั เป็นจํานวนเงนิ 250.93 ลา้น
บาท เพื่อใหบ้รษิทั ลอ็กซเล่ย ์จํากดั (มหาชน) และบรษิทั ลโีอนิคส ์จาํกดั นํามาซื้อหุน้เพิม่ทุนของบรษิทั ควิทซี ีเอน
เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) ดว้ยจาํนวนและราคาทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 บรษิทัยอ่ยมเีจา้หน้ีเงนิลงทุน
ในบรษิทัยอ่ยทางออ้มคา้งจา่ยจาํนวน 272.09 ลา้นบาท (สทุธจิากเงนิมดัจาํจาํนวน 15.00 ลา้นบาท) 
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มลูค่ายุตธิรรมสุทธขิองสนิทรพัยท์ี่ซื้อและหน้ีสนิที่รบัมาของบรษิทั แอล โซลาร ์1 จํากดั ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 
ซึง่ใกลเ้คยีงกบัวนัทีซ่ือ้ คอืวนัที ่20 กนัยายน 2560 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี  
 

  บาท 
   
      เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด  9,696,178 
      เงนิลงทุนชัว่คราว  10,287,088 
      ลกูหน้ีการคา้  22,350,850 
      สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น  22,156,215 
      ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์  350,473,299 
      สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น  264,646 
      หกั  เจา้หน้ีการคา้  (526,222) 

    เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (66,840,000) 
    หน้ีสนิหมุนเวยีน  (3,674,173) 
    เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร  (106,110,000) 

      มลูคา่รวมของสนิทรพัยส์ทุธ ิ  238,077,881 
      คา่ความนิยมทีเ่กดิขึน้ในงบการเงนิของบรษิทัยอ่ย  299,934,129 
      เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยทางออ้ม  538,012,010 
      หกั  เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดของบรษิทัยอ่ยทางออ้ม  (9,696,178) 
      เงนิสดจา่ยสทุธเิพือ่ซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยทางออ้ม  528,315,832 

 
ราคาตลาดของหุ้นของบรษิทั ณ วนัที่บรษิทัย่อยได้รบัอํานาจในการควบคุมสูงกว่าราคาหุ้นของบรษิทั ณ วนัที่ทํา
สญัญา ทาํใหเ้กดิคา่ความนิยมทีร่บัรูใ้นงบการเงนิรวมของบรษิทัเพิม่ขึน้เป็นจาํนวนดงัน้ี 
 

  บาท 
   

คา่ความนิยมทีเ่กดิขึน้ในงบการเงนิของบรษิทัยอ่ย  299,934,129 
คา่ความนิยมทีเ่กดิจากผลแตกต่างของราคาตลาดของหุน้และราคาตามสญัญา   

ราคาตลาด (บาทต่อหุน้) 14.02  
       ราคาตามสญัญา (บาทต่อหุน้) (12.00)  

 ผลแตกต่างของราคา (บาทต่อหุน้) 2.02  
 จาํนวนหุน้สามญัของบรษิทัทีอ่อกใหแ้ก่ผูข้าย 20,910,475  

 สว่นเกนิมลูคา่หุน้ทีเ่กดิจากการรวมธุรกจิ  42,294,921 
รวม  342,229,050 

 
ณ วนัที่ 30  กนัยายน 2560 บรษิทัย่อยอยู่ในระหว่างการดําเนินการวดัมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ี่ระบุไดท้ี่ไดม้า
และหน้ีสนิทีร่บัมา ณ วนัทีซ่ือ้ธุรกจิ 
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บริษทัย่อย 
บรษิทัย่อยเป็นกจิการที่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบรษิทั การควบคุมเกดิขึน้เมื่อกลุ่มบรษิทัเปิดรบัหรอืมสีทิธใิน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี่ยวขอ้งกบักจิการนัน้และมคีวามสามารถในการใชอ้ํานาจเหนือกจิการนัน้ทําใหเ้กดิผล
กระทบต่อจํานวนเงนิผลตอบแทนของบรษิทั งบการเงนิของบรษิทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงนิรวม นับแต่วนัทีม่กีาร
ควบคุมจนถงึวนัทีก่ารควบคุมสิน้สดุลง  
 

3. นโยบายการบญัชทีีส่าํคญั 
 

งบการเงนิระหว่างกาลน้ีจดัทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวธิีการคํานวณเช่นเดียวกบัที่ใช้สําหรบัการจดัทํา        
งบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 โดยเพิม่นโยบายการบญัชสีาํหรบั 
 
การรวมธุรกจิ 
 
บรษิัทบนัทึกบญัชีสําหรบัการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบตัิตามวธิซีื้อ บรษิัท (ผู้ซื้อ) วดัมูลค่าต้นทุนการซื้อธุรกิจด้วย
ผลรวมของสิง่ตอบแทนที่โอนให้ซึ่งวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที่ซื้อ และจํานวนของส่วนของผู้ที่ไม่มอีํานาจ
ควบคุมในผูถู้กซื้อ ในการรวมธุรกจิแต่ละครัง้ บรษิทัจะวดัมลูค่าสว่นของผูท้ี่ไม่มอีํานาจควบคุมในผูถู้กซื้อดว้ยมลูค่า
ยตุธิรรมหรอืมลูคา่ของสนิทรพัยส์ทุธทิีร่ะบุไดข้องผูถ้กูซือ้ตามสดัสว่นของหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีไ่มม่อีาํนาจควบคุมนัน้ 
 
คา่ความนิยมถกูวดัมลูคา่ ณ วนัทีซ่ือ้ โดยวดัจากมลูคา่ยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีโ่อนใหซ้ึง่รวมถงึการรบัรูจ้าํนวนสว่น
ไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุมในผูถู้กซื้อหกัดว้ยมลูค่าสุทธ ิ(มูลค่ายุตธิรรม) ของสนิทรพัยท์ี่ระบุไดท้ี่ไดม้าและหน้ีสนิที่
รบัมาซึง่วดัมลูคา่ ณ วนัทีซ่ือ้ 
 
ในปี 2559 สภาวชิาชพีบญัชไีด้ประกาศใช้มาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ปรบัปรุงใหม ่
และการตคีวามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิหลายฉบบั ซึง่มผีลบงัคบัใชส้าํหรบัการจดัทาํ
งบการเงนิที่มรีอบระยะเวลาบญัชทีี่เริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2560 ซึ่งบรษิทัได้นํามาตรฐานและการตคีวาม
มาตรฐานเหลา่น้ีมาถอืปฏบิตัใินการจดัทาํงบการเงนิเริม่ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2560 แลว้ โดยไมม่ผีลกระทบต่อฐานะ
การเงนิและผลการดาํเนินงานสาํหรบังวดอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

 
4. การประมาณการและการใชดุ้ลยพนิิจ 

 
ในการจดัทํางบการเงนิระหวา่งกาล ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานเกี่ยวกบัการรบัรู ้
และการวดัมูลค่าของสนิทรพัย์ หน้ีสนิ รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจรงิอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพินิจ      
การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานทีจ่ดัทาํโดยฝ่ายบรหิาร  

 
การใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตฐิาน ที่นํามาใชใ้นงบการเงนิระหว่างกาล รวมถงึแหล่งขอ้มูลสาํคญั
เกี่ยวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ ถอืตามเกณฑ์เช่นเดยีวกบัที่ใชใ้นการจดัทํางบการเงนิประจําปีสิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
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5. เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 
 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 30 กนัยายน  

2560 
31 ธนัวาคม  

2559 
 30 กนัยายน

2560 
31 ธนัวาคม  

2559 
        

เงนิสด  121,192  92,809   88,694  78,440 
เงนิฝากธนาคาร - บญัชกีระแสรายวนั 26,847,306  25,190,723  7,444,482 8,667,666 
เงนิฝากธนาคาร - บญัชอีอมทรพัย ์ 39,552,596  73,368,247  33,498,175 15,565,401 

รวม 66,521,094  98,651,779 41,031,351 24,311,507 
 
 
 

6. เงนิลงทุนชัว่คราว 
 

รายการเคลื่อนไหวระหวา่งงวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2560 มดีงัน้ี 
 
   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 221,867,629  221,867,629 
บวก เงนิลงทุนเพิม่ 115,000,000  115,000,000 
       เพิม่ขึน้จากการรวมธุรกจิ 20,250,940                                   - 
หกั   จาํหน่ายออก                                    (347,651,962)  (337,651,962) 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุน 820,481  784,333 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 10,287,088                                   - 

 
7. ลกูหน้ีการคา้และรายไดท้ีย่งัไมเ่รยีกชาํระ – สทุธ ิ

                 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 30 กนัยายน  

2560 
31 ธนัวาคม  

2559 

 30 กนัยายน
2560 

31 ธนัวาคม  
2559 

        

กจิการอื่นๆ  332,728,973  253,668,099  308,213,815  253,668,099 

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั      1,274,068  682,018  1,274,068  682,018 

รวม 334,003,041  254,350,117  309,487,883  254,350,117 

หกั คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (23,244,027)  (19,116,194)  (23,244,027)  (19,116,194) 
สทุธ ิ 310,759,014  235,233,923  286,243,856  235,233,923 
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ยอดคงเหลอืของลกูหน้ีการคา้ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 และ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 แยกตามอายุหน้ีทีค่า้งชําระ
ไดด้งัน้ี 

                   (หน่วย : บาท)   
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 30 กนัยายน  

2560 
31 ธนัวาคม  

2559 
 30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม  

2559 
        
ลกูหน้ีการคา้และรายไดท้ีย่งัไมเ่รยีกชาํระ – ลกูคา้ทัว่ไป – สทุธ ิ       
ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 88,187,513  111,535,978  88,187,513  111,535,978 
เกนิกาํหนดชาํระ :        
     ไมเ่กนิ 3 เดอืน 130,365,877  110,702,344  105,850,719  110,702,344 
     3 – 6 เดอืน 73,880,557  9,112,336  73,880,557  9,112,336 
     6 – 12 เดอืน 17,050,999  3,201,247  17,050,999  3,201,247 
     มากกวา่ 12 เดอืน 23,244,027  19,116,194    23,244,027  19,116,194 
รวม 332,728,973  253,668,099  308,213,815  253,668,099 
หกั คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู (23,244,027)  (19,116,194)  (23,244,027)  (19,116,194) 
สทุธ ิ 309,484,946  234,551,905  284,969,788  234,551,905 
        
ลกูหน้ีการคา้ – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง        
ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 1,156,242  316,292  1,156,242  316,292 
เกนิกาํหนดชาํระ :        
    ไมเ่กนิ 3 เดอืน 117,826  365,726  117,826  365,726 
รวม 1,274,068  682,018  1,274,068  682,018 

 
โดยปกตริะยะเวลาการใหส้นิเชื่อแก่ลกูคา้ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย มรีะยะเวลาตัง้แต่ 30 - 90 วนั 

 

8. รายการระหวา่งบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
บรษิทัมรีายการธุรกจิกบับรษิทัและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั บรษิทัเหลา่น้ีเกีย่วขอ้งกนัโดยมกีารถอืหุน้ และ/หรอืกรรมการ
รว่มกนั รายการธุรกจิดงักลา่วแสดงไวใ้นงบการเงนิตามเงือ่นไขและเกณฑก์ารคา้ทัว่ไป และใกลเ้คยีงกบัราคาตลาด 
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รายการธุรกจิระหว่างบรษิทัและบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนัที่มสีาระสาํคญัสาํหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที่ 
30 กนัยายน 2560 และ 2559 มดีงัน้ี 
 

    (หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 นโยบาย          

การกาํหนดราคา 
สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      

 รายไดข้ายสนิคา้ 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

ราคาตลาด 
ตามทีต่กลงรว่มกนั 

1,067,000 
105,000 

1,127,350 
                - 

1,067,000 
105,000 

1,127,350 
             - 

      
บรษิทัยอ่ย 
      รายไดด้อกเบีย้รบั ตามทีต่กลงรว่มกนั            -             -  1,459,288           - 
      
บรษิทัรว่ม      
      รายไดด้อกเบีย้รบั ตามทีต่กลงรว่มกนั 235,671 243,657 235,671 243,657 
      
คา่ตอบแทนผูบ้รหิารสาํคญั      

 ผลประโยชน์ปัจจบุนั  5,940,550 642,961 5,940,550 642,961 
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  77,961 802,589 77,961 802,589 

รวม  6,018,511 1,445,550 6,018,511 1,445,550 

 
    (หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 นโยบาย          

การกาํหนดราคา 
สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      

รายไดข้ายสนิคา้ ราคาตลาด 4,988,500 4,669,090 4,988,500 4,669,090 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร ตามทีต่กลงรว่มกนั 135,500 100,000  135,500 100,000  
      

บรษิทัยอ่ย      
รายไดด้อกเบีย้รบั ตามทีต่กลงรว่มกนั              -                  -      2,006,685               - 
      

บรษิทัรว่ม      
     รายไดด้อกเบีย้รบั ตามทีต่กลงรว่มกนั 1,101,507 421,014 1,101,507 421,014 
      
คา่ตอบแทนผูบ้รหิารสาํคญั      

ผลประโยชน์ปัจจบุนั  17,980,650 10,498,441 17,980,650 10,498,441 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  233,884 878,882 233,884 878,882 

รวม  18,214,534 11,377,323 18,214,534 11,377,323 
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ยอดคงเหลอืทีม่สีาระสาํคญักบับรษิทัและบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
มดีงัน้ี 

 
   (หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 

ความสมัพนัธ ์
30 กนัยายน

2560 
31 ธนัวาคม 

2559         
30 กนัยายน

2560 
31 ธนัวาคม 

2559         
ลกูหนี้การคา้ – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      

บรษิทั ควิ.ท.ีซ.ี เซอรว์สิ เชยีงใหม ่จาํกดั ญาตขิองกรรมการ 1,274,068 682,018 1,274,068 682,018 

      
ลกูหนี้อื่น – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      
   บรษิทั พพีดีบับลวิอ ีจาํกดั บรษิทัรว่ม 1,101,507      404,723 1,101,507 404,723   
   บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล เพาเวอร ์จาํกดั บรษิทัยอ่ย          -          -     2,006,685          - 

รวม  1,101,507      404,723 3,108,192     404,723 

      
เงนิใหกู้ย้มืแกบ่รษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      
    บรษิทั พพีดีบับลวิอ ีจาํกดั บรษิทัรว่ม 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 
    บรษิทั พลงังานเพือ่โลกสเีขยีว (ประเทศไทย) จาํกดั บรษิทัรว่มทางออ้ม 870,454          -          -            - 

บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล เพาเวอร ์จาํกดั บรษิทัยอ่ย           -          - 363,000,000            - 

รวม  17,870,454 17,000,000 380,000,000 17,000,000 

      
เจา้หนี้อื่น – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      

    บรษิทั ควิ.ท.ีซ.ีเซอรว์สิ เชยีงใหม ่จาํกดั ญาตขิองกรรมการ 2,140 48,150 2,140 48,150 

      
เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยทางออ้มคา้งจา่ย       

    บรษิทั ลอ็กซเลย่ ์จาํกดั (มหาชน) กรรมการรว่มกนั/ผูถ้อืหุน้ 165,740,425         -           -            - 

      
หนี้สนิตามภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน      
    ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - ผูบ้รหิารสาํคญั 

 2,618,467  647,254 2,618,467     647,254 

 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิัทมเีงนิให้กู้ยมืแก่บรษิัทร่วม จํานวนเงนิ 17.00 ล้านบาท              
เงนิใหกู้ย้มืดงักล่าวมดีอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 5.50 ต่อปี ไมม่คีํ้าประกนั บรษิทัไมม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเรยีกชาํระคนืเงนิ
กูย้มืดงักลา่วภายในระยะเวลา 1 ปี เพือ่เป็นการสนบัสนุนสภาพคลอ่งของบรษิทัรว่ม 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 บรษิัทมีเงนิให้กู้ยืมแก่บรษิัทย่อย จํานวนเงนิ 363.00 ล้านบาท เงนิให้กู้ยมืดงักล่าวมี
ดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ รอ้ยละ 4.00 ต่อปี ไมม่คีํ้าประกนั  
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9. สนิคา้คงเหลอื – สทุธ ิ
 

  (หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
     
วตัถุดบิ 83,806,083 108,038,463 
งานระหวา่งทาํ  27,972,476 10,522,042 
สนิคา้สาํเรจ็รปู 90,937,857 72,730,627 
สนิคา้ระหวา่งทาง 13,645,416 26,068,761 
รวม 216,361,832 217,359,893 
หกั คา่เผื่อสนิคา้เสือ่มคุณภาพและมลูคา่สนิคา้ลดลง (3,656,222) (9,817,782) 
สนิคา้คงเหลอื – สทุธ ิ 212,705,610 207,542,111 

 
บริษัทมีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและมูลค่าสินค้าลดลงสําหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่          
30 กนัยายน 2560 และ 2559 ดงัต่อไปน้ี 

 
  (หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 
  2560 2559 
     
ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม  9,817,782 4,468,355 
คา่เผื่อ (กลบัรายการคา่เผื่อ) ระหวา่งงวด (6,161,560) 3,955,021 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน  3,656,222 8,423,376 

 
10. เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช ้
 

ณ วนัที่  30  กนัยายน  2560 เงนิฝากธนาคารของบรษิัทย่อยทางอ้อมจํานวน 21.03 ล้านบาท มขี้อจํากดัการใช้
เน่ืองจากเป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนัเงนิกูย้มืกบัธนาคารพาณิชยต์ามทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหตุ 14  
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11. เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย – สทุธ ิ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (หน่วย : พนับาท) 
       งบการเงนิเฉพาะ 
   ทุนชาํระแลว้  สดัสว่นเงนิลงทุน (รอ้ยละ)  วธิรีาคาทุน 

 ประเภทกจิการ  
30 กนัยายน    

2560  
31 ธนัวาคม 

2559  
30 กนัยายน 

2560  
31 ธนัวาคม 

2559 
 30 กนัยายน 

2560  
31 ธนัวาคม 

2559 
              
บรษิทัยอ่ยทางตรง              
QTC – Panco Co., Ltd. จาํหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้า  21,947  21,947  85.00  85.00  18,655  18,655 
บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล พาวเวอร ์จาํกดั  โรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน  140,000  140,000  99.99  99.99  140,000  140,000 
รวมเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย          158,655  158,655 
หกั คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุน          (2,000)  (2,000) 
สทุธ ิ              156,655  156,655 
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12.    เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 
 

             (หน่วย : พนับาท) 
       งบการเงนิรวม 

   ทุนชาํระแลว้  สดัสว่นเงนิลงทนุ (รอ้ยละ)  วธิรีาคาทุน  วธิสีว่นไดเ้สยี 

 ประเภทกจิการ  
30 กนัยายน 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559  
30 กนัยายน 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559 
 30 กนัยายน 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559  
30 กนัยายน 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559 
                  
บรษิทัรว่มทางตรง                  
บรษิทั พพีดีบับลวิอ ีจาํกดั ผลติและจาํหน่ายไฟฟ้า                 
 จากพลงังานทางเลอืก  1,000  1,000  49.98  49.98  500  500            -  - 
                  
บรษิทัรว่มทางออ้ม                  
บรษิทั พลงังานเพือ่โลกสเีขยีว (ประเทศไทย) จาํกดั พลงังานทดแทน  56,756          -  15.00          -  269,053          -  266,014          - 
                  
รวมเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม           269,553  500  266,014          - 

                  
             (หน่วย : พนับาท) 
       งบการเงนิเฉพาะ 
   ทุนชาํระแลว้  สดัสว่นเงนิลงทนุ (รอ้ยละ)  วธิรีาคาทุน  วธิสีว่นไดเ้สยี 

 ประเภทกจิการ  
30 กนัยายน 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559  
30 กนัยายน 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559 
 30 กนัยายน 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559  
30 กนัยายน 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559 
                  
บรษิทัรว่มทางตรง                  
บรษิทั พพีดีบับลวิอ ีจาํกดั ผลติและจาํหน่ายไฟฟ้า                 
 จากพลงังานทางเลอืก  1,000  1,000  49.98  49.98  500  500            -  - 
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รายการเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มในสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2560 มดีงัน้ี 
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 

(วธิสีว่นไดเ้สยี) 
งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

(ราคาทุน) 

   
ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม 2560                           - 499,800 
ลงทุนในระหวา่งปี – ราคาทุน               269,052,890 - 
หกั สว่นแบ่งขาดทุนของบรษิทัรว่ม    (3,039,097)                                - 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 266,013,793 499,800 

 
ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2560 บรษิทัยอ่ยมเีงนิลงทุนในบรษิทัรว่มคา้งจา่ยจาํนวน 1.88 ลา้นดอลลารส์หรฐั (เทยีบเท่า 
62.40 ลา้นบาท)                                      
 
เมื่อวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล พาวเวอร ์จํากดั (บรษิทัย่อย) (“QTCGP”) ไดท้ําบนัทกึขอ้ตกลงจะ
ซื้อจะขายหุน้กบับรษิทัที่จดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศสงิค์โปร ์2 แห่ง ซึ่งมเีงนิลงทุนในบรษิทั พลงังานเพื่อโลกสเีขยีว 
(ประเทศไทย) จํากัด (“GEP Thailand”) ที่ลงทุนใน GEP (Myanmar) Company Limited (“GEP Maynmar”) ซึ่ง
ประกอบธุรกิจพลงังานทดแทน ในประเทศพม่า โดยบริษัทย่อยจะซื้อหุ้นในบริษัทดังกล่าวในสดัส่วนการลงทุน           
รอ้ยละ 15 คดิเป็นจาํนวนเงนิ 7.63 ลา้นดอลลารส์หรฐั  
 
เมื่อวนัที่ 31 มนีาคม 2560 QTCGP ได้ทําสญัญาจะซื้อจะขายหุ้นกบับรษิัท 2 แห่งดงักล่าว โดยการเขา้ทํารายการ
ดงักลา่วจะอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขบงัคบัก่อน ดงัน้ี 

 
เงือ่นไขบงัคบัก่อนการเขา้ทาํรายการทีส่าํคญั ซึง่จะตอ้งดาํเนินการใหส้าํเรจ็ภายในวนัที ่31 พฤษภาคม 2560 มดีงัต่อไปน้ี 

1.1 GEP Myanmar ไดร้บัใบอนุญาตการลงทุนจากคณะกรรมาธกิารลงทุนแห่งเมยีนมาร ์(MIC Permit) และ
ใบอนุญาตอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งจากรฐับาลสาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมาร ์

1.2 GEP Myanmar เข้าทําสัญญาเช่าช่วงที่ดินจาก AVA Capital Trading Limited จํานวนทัง้หมด 700 
เอเคอรส์าํหรบัการดาํเนินโครงการฯ 

1.3 รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสงัคมของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยไ์ดร้บัการ
รบัรองโดยกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม สาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมาร ์

1.4 GEP Myanmar ได้รบัจดหมายอนุญาต (หรือการแก้ไข) จาก Electric Power Generation Enterprise 
(“EPGE”) สาํหรบัการยนืยนัว่า 1) เงื่อนไขบงัคบัก่อนของสญัญาซื้อขายไฟฟ้าสาํเรจ็แลว้ (ยกเวน้เอกสาร
ตามเงื่อนไขบงัคบัหลงัในขอ้ 2.1 และขอ้ 2.2 หรอืกําหนดการสาํหรบัการเขา้ทํารายการสาํเรจ็ดงักล่าวถูก
เลื่อนออกไป (หากจาํเป็น) และ 2) ไดบ้รรลุขอ้ตกลงทางการเงนิ (Financial Close) แลว้ 
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1.5 GEP Myanmar ได้รบัการอนุญาตผ่อนผนั จากผู้ให้กู้ตามสญัญาเงนิกู้สําหรบัโครงการระยะที่ 1 ในส่วน
ของ 1) การโอนหุ้น GEP Thailand ของผู้ขายให้แก่ QTCGP 2) การเปลี่ยนแปลงผู้รบัซื้อไฟฟ้าภายใต้
สญัญาซื้อขายไฟฟ้าเป็น EPGE และ 3) การแก้ไขสญัญา Construction Service Contract ลงวนัที่ 3 
พฤศจกิายน 2559 และสญัญา Supply Contract ลงวนัที ่3 พฤศจกิายน 2559 

1.6 ผู้ให้กู้ได้ส่งเงื่อนไขของสญัญาเงนิกู้ (Term Sheet) สําหรบัการดําเนินการก่อสร้างโครงการระยะที่ 2 
โครงการระยะที ่3 และโครงการระยะที ่4 รวมถงึหนงัสอืนําสง่ทีล่งนามแลว้ 

1.7 บรษิทัไดร้บัการอนุมตักิารเขา้ทาํรายการจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 

ในการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม 2560 ผู้ถือหุ้นมมีติอนุมตัิการซื้อหุ้นของ 
GEP Thailand ในสดัส่วนการลงทุนรอ้ยละ 15 และผ่อนผนัการดําเนินการตามเงื่อนไขบงัคบัก่อนเขา้ทํารายการ
บางเงือ่นไขทีไ่มไ่ดม้ผีลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัต่อโครงการและสามารถดาํเนินการแกไ้ขไดภ้ายหลงั  

 
โดยภายใต้บนัทกึขอ้ตกลงมเีงื่อนไขบงัคบัหลงัการเขา้ทํารายการซึ่งผูข้ายจะต้องดําเนินการใหส้าํเรจ็ภายใน
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 มดีงัน้ี 

2.1 GEP Myanmar ได้รบัอนุญาตจากธนาคารกลางแห่งสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมารใ์นการทําธุรกรรม
ทางการเงนิต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาและดาํเนินการโครงการฯ  

2.2 GEP Myanmar เขา้ทําสญัญาเช่าทีด่นิจากกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม สาธารณรฐัแห่ง
สหภาพเมยีนมารจ์าํนวนทัง้หมด 136 เอเคอร ์สาํหรบัการดาํเนินโครงการฯ 

2.3 GEP Myanmar ได้รบัจดหมายอนุญาต (หรอืการแก้ไข) จาก EPGE สําหรบัการขยายกําหนดการเริม่
ดําเนินการเชงิพาณิชยข์องโครงการระยะที่ 1 ตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 หรอื
ภายหลงัจากวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

2.4 GEP Myanmar ไดร้บัจดหมายอนุญาตจากผูใ้หกู้ต้ามสญัญาเงนิกูส้าํหรบั  
1) การขยายระยะเวลาการเริม่ดาํเนินการเชงิพาณิชยข์องสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า  
2) การแกไ้ขสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า เพือ่ขยายระยะเวลาจดัเตรยีมเงือ่นไขบงัคบัก่อน (หากจาํเป็น)  
3) การแกไ้ขเพือ่ขยายกาํหนดเวลาของเหตุการณ์สาํคญัภายใตส้ญัญาซือ้ขายไฟฟ้า และ 
4) การขยายระยะเวลาการชาํระคนืเงนิกูค้ร ัง้แรกและการขยายระยะเวลาวงเงนิสาํหรบัสนิเชื่อ Tranche A 

(หากเกีย่วขอ้ง) ภายใตส้ญัญาเงนิกูส้าํหรบัโครงการระยะที ่1 
2.5 GEP Myanmar เขา้ทาํสญัญาจา้งบาํรงุรกัษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยส์าํหรบัโครงการฯ 
2.6 GEP Myanmar เขา้ทําสญัญาเงนิกู้กบัผู้ให้กู้สําหรบัการดําเนินการก่อสรา้งโครงการระยะที่ 2 โครงการ

ระยะที ่3 และโครงการระยะที ่4  

เน่ืองดว้ย GEP Myanmar ไดว้่าจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้ง (EPC Contractors) โดยผูร้บัเหมาก่อสรา้งจะทดรองจ่ายเงนิ
ค่าก่อสรา้งโครงการระยะที ่1 ไปก่อน และเมื่อก่อสรา้งโครงการระยะที ่1 แลว้เสรจ็ GEP Myanmar จะตอ้งเบกิเงนิกู้
จากธนาคารตามสญัญาสนิเชื่อเพื่อมาชาํระเงนิใหแ้ก่ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง (EPC Contractors) ในการน้ี GEP Myanmar 
จะต้องดําเนินการเงื่อนไขบงัคบัหลงัการเขา้ทํารายการให้แลว้เสรจ็เพื่อใหส้ามารถเบกิเงนิกู้จากธนาคารตามสญัญา
สนิเชื่อได ้  
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 ทัง้น้ี หากเงื่อนไขบงัคบัหลงัการเขา้ทํารายการไม่สาํเรจ็ครบถว้นหรอืไม่ไดร้บัการผ่อนผนัจาก QTCGP ภายในวนัที ่
31 ธนัวาคม 2560 QTCGP มสีทิธขิายหุน้ที่ซื้อขายภายใต้สญัญาซื้อขายหุน้คนืแก่ผูข้ายไดใ้นราคาที่เท่ากบัจํานวน
เงนิใดๆ ทัง้หมดที ่QTCGP ไดช้าํระใหแ้ก่ผูข้าย GEP Thailand และ/หรอื GEP Myanmar 
 
เมือ่วนัที ่23 สงิหาคม 2560 บรษิทั พลงังานเพื่อโลกสเีขยีว (ประเทศไทย) จาํกดั ไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีน 100,000,000
บาท มลูคา่หุน้ทีต่ราไว ้100 บาทต่อหุน้ จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 25,755,800 บาท เป็นจาํนวน 125,755,800 บาท ซึง่
ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักรมพฒันาธุรกจิการคา้แลว้ โดยไดเ้รยีกชําระเงนิเพิม่ทุนบางส่วนเป็นจํานวน 31,000,000 
บาท โดยบรษิทัยอ่ยไดช้าํระเงนิเพิม่ จํานวน 4,650,000 บาท (ตามสดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 15) ซึ่งบรษิทัย่อยไดนํ้า
ใบหุ้นจํานวน 113,180 หุ้น (คดิเป็นรอ้ยละ 60 ของหุ้นที่ถือโดยบรษิัทย่อย) เป็นจํานวนเงนิ 11,318,000 บาท คํ้า
ประกนังานก่อสรา้งในโครงการดงักลา่ว 

 
13. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สทุธ ิ    

 
 ในระหว่างงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560 มรีายการเปลี่ยนแปลงอย่างย่อในบญัชี ที่ดนิ อาคาร และ
อุปกรณ์ ดงัต่อไปน้ี 

 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    
มลูคา่สทุธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2560 307,204,702      303,836,062 
ซือ้สนิทรพัยร์ะหวา่งงวด 30,302,238  28,066,584 
เพิม่ขึน้จากการรวมธุรกจิ 353,887,616                      - 
จาํหน่ายสนิทรพัยร์ะหวา่งงวด (264,801)  (264,801) 
คา่เสือ่มราคาสาํหรบังวด (32,141,242)  (31,198,401) 
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ (306,240)                          - 
มลูคา่สทุธติามบญัช ีณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 658,682,273  300,439,444 

 
บรษิทัย่อยทางออ้มไดจ้ดจาํนองทีด่นิพรอ้มอาคารและสิง่ปลกูสรา้งบนทีด่นิ อุปกรณ์ผลติกระแสไฟฟ้าซือ้ตดิตัง้บนดนิ
เพือ่ใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนัวงเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (หมายเหตุ 14) 
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14. เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 
 

  (หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิรวม 
  30 กนัยายน 2560 
   
เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร  172,950,000 
หกั สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (66,840,000) 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สทุธ ิ  106,110,000 
 
บริษัทย่อยทางอ้อมมีวงเงนิสนิเชื่อจากธนาคารจํานวน 535.00 ล้านบาท อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี 
สาํหรบั 18 เดอืนแรกนับจากวนัทีเ่บกิเงนิกูง้วดแรกและ MLR-1.50% ต่อปี สาํหรบัปีทีเ่หลอื มกีําหนดชําระคนื 5.57 
ลา้นบาทต่อเดอืน โดยเริม่ชาํระตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2555 และครบกําหนดชาํระงวดสดุทา้ยในเดอืนเมษายน 2563 
เงนิกูย้มืน้ีคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งบนทีด่นิและอุปกรณ์ผลติกระแสไฟฟ้าตามทีก่ล่าวไวใ้น
หมายเหตุ 13 และการโอนสทิธทิีจ่ะถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากธนาคารและโอนสทิธกิารรบัเงนิทีจ่ะไดร้บัภายใตส้ญัญา
ซือ้ขายไฟฟ้าตามทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหตุ 10  

 
15. หน้ีสนิภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์พนกังาน 

 
สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2560 บรษิทัมรีายการเปลีย่นแปลงประมาณการหนี้สนิตามภาระผกูพนั
สาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน ดงัต่อไปน้ี 
 
  (หน่วย : บาท) 

 
 งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
   
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2560  4,106,727 
ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั  676,421 
ตน้ทุนทางการเงนิ  225,706 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั  3,920,374 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560  8,929,228 

 
ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทได้ประเมินหน้ีสินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
พนกังานฉบบัใหมโ่ดยนกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 
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ค่าใชจ้่ายประมาณการผลประโยชน์พนักงานทัง้หมดทีร่บัรูใ้นงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด
สามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2560 และ 2559 มดีงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 
สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่ 

30 กนัยายน 
 สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่ 

30 กนัยายน 
 2560  2559  2560  2559 
        
กาํไรขาดทนุ        
    ตน้ทุนบรกิาร 225,474  939,217  676,421  1,187,513 
    ตน้ทุนทางการเงนิ 75,235  45,934  225,706  137,801 
        
กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น        

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั              
          คณติศาสตรป์ระกนัภยั -  -  3,920,374              - 

 
16. ทุนเรอืนหุน้และใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

 

16.1  ทุนจดทะเบยีน 
 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 เมื่อวนัที ่28 เมษายน 2560 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัเิพิม่ทุนจด
ทะเบียนเพื่อรองรบัการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 67,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 
จํานวน 67,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจํานวน 270,000,000 บาท เป็น 
337,500,000 บาท โดยบรษิัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการค้าแล้ว ในวนัที่ 15 พฤษภาคม 
2560 

 

ในการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัที่ 29 สงิหาคม 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเพิ่มทุนจด
ทะเบยีนจาํนวน 21,740,725 บาท เพือ่เป็นสว่นหน่ึงของการชาํระคา่หุน้ของบรษิทั แอล โซลาร ์1 จาํกดั จาํนวน 
20,910,475 หุ้น และเพื่อรองรบัการปรบัสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัท จํานวน 
830,250 หุน้ จากทุนจดทะเบยีนเดมิจาํนวน 337,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจาํนวน 359,240,725 บาท 
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 21,740,725 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นเงินจํานวน 
21,740,725 บาท โดยบรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักรมพฒันาธุรกจิการคา้แลว้ ในวนัที ่8 กนัยายน 2560 

 

สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560 มผีูใ้ชใ้บสาํคญัแสดงสทิธจิํานวน 74,282 หน่วย ในการซื้อ
หุ้นสามญัจํานวน 75,193 หุ้น ตามราคาใช้สทิธทิี่ 9.88 บาทต่อหุ้น บรษิัทได้รบัชําระค่าหุ้นเพิม่ขึ้น 742,907 
บาท และบนัทกึสว่นเกนิมลูคา่หุน้ 667,714 บาท 
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ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่  10/2560 เมื่อวนัที ่7 กนัยายน 2560 คณะกรรมการมมีตอินุมตักิาร
เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจาํนวน 70,000,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจาํนวน 359,240,725 บาท เป็น
ทุนจดทะเบยีนจํานวน 429,240,725 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวน 70,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 
13.00 บาท (มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท) ซึง่เป็นราคาตลาดถวัเฉลีย่ 7 วนัของหุน้บรษิทั เป็นเงนิ 910,000,000 
บาท โดยมสีว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั 12.00 บาท จาํนวนเงนิรวม 840,000,000 บาท ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั คอื 
Mr.Phoukhaokham Pravoraxay และ/หรอื นายพรีณฏัฐ ์ตนัตพิจน์ โดยบุคคลในวงจาํกดั ตอ้งสง่มอบเงนิมดัจาํ 
จาํนวน 80,000,000 บาท ใหแ้ก่บรษิทัภายในวนัที ่14 กนัยายน 2560 ซึง่บรษิทัไดร้บัเงนิมดัจําในวนัทีด่งักล่าว
แลว้ ทัง้น้ี มตดิงักลา่ว ตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ในวนัที ่31 ตุลาคม 2560 

 

16.2   ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ
 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมติอนุมตัิการออก
ใบสาํคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ในอตัราการใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย 
ต่อ 1 หุน้สามญั จํานวน 67,238,638 หน่วย โดยไม่มคี่าตอบแทน ราคาใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิมูลค่า 
10.00 บาทต่อหุน้ โดยมกีาํหนดการใชส้ทิธทุิกวนัทาํการสดุทา้ยของแต่ละไตรมาส (มนีาคม มถุินายน กนัยายน 
ธนัวาคม) ซึ่งวนัใชส้ทิธคิรัง้แรกตรงกบัวนัที่ 30 มถุินายน 2560 และวนัใชส้ทิธคิรัง้สุดท้ายตรงกบัวนัครบอายุ
ของใบสาํคญัแสดงสทิธวินัที ่25 พฤษภาคม 2561 
 
ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัที่ 29 สงิหาคม 2560 ที่ประชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัใิหป้รบั
สทิธใิหแ้ก่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัครัง้ที ่1 จากอตัราสทิธเิดมิคอื 1 หน่วยใบสาํคญั
แสดงสทิธต่ิอ 1 หุน้สามญั เป็น 1 หน่วย ใบสาํคญัแสดงสทิธต่ิอ 1.01 หุน้สามญั และปรบัราคาการใชส้ทิธจิาก
เดมิ 10.00 บาทต่อหุน้ ปรบัใหมเ่ป็น 9.88 บาทต่อหุน้ 

 

สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2560 ใบสาํคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สามญัของบรษิทัมกีารเปลีย่นแปลงมดีงัน้ี 
 

 จาํนวนใบสําคญั 
 แสดงสทิธซิื้อหุ้นสามญั 
  

ณ วนัที ่1 มกราคม 2560                           -     
สทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ 67,238,638 
ใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ (81,982) 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 67,156,656 

 
 

17. เงนิปันผลจา่ย 
 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2560 ผู้ถือหุ้นบรษิัทมมีติเห็นชอบอนุมตัิการ
จ่ายเงนิปันผลจากกําไรสะสม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท รวมเป็นเงนิปันผล
ทัง้สิน้ 8.10 ลา้นบาท โดยบรษิทัจา่ยเงนิปันผลดงักลา่วในวนัที ่26 พฤษภาคม 2560 
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18. สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศลว่งหน้า  
 

บรษิทัไม่มนีโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงนิที่เป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเก็งกําไรหรอืเพื่อการค้า 
สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้ามีไว้เพื่อช่วยในการบรหิารความเสี่ยงที่เกิดจากการผนัผวนของอตัรา
แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 บรษิัทมสีญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าสําหรบัการรบัชําระเงนิจากลูกหน้ี
การคา้และจา่ยชาํระเงนิเจา้หน้ีการคา้ทีเ่ปิดสถานะไวซ้ึง่มอีายรุะหวา่ง 1 เดอืน ถงึ 9 เดอืน ดงัน้ี 

 

  
จาํนวนเงนิตรา
ต่างประเทศ 

 อตัราแลกเปลีย่นตาม
สญัญา 
(บาท) 

 

สญัญาซื้อเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าสําหรับการจ่ายชําระเงนิเจ้าหน้ีการค้าและทรัสต์รีซทีส์ 
สกุลเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิา 
สกุลเงนิยโูร 

1,712,888 
35,350 

 33.06-34.40 
39.79 

    

สญัญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าสําหรับการรับชําระเงนิลูกหน้ีการค้า 
สกุลเงนิเหรยีญออสเตรเลยี 58,600  26.23 
สกุลเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิา 292,797  33.11-33.19 

 
19. สว่นงานดาํเนินงาน 

 

บรษิทัมกีารจดักลุ่มสว่นงานที่รายงานตามภูมศิาสตรใ์นประเทศและต่างประเทศ สาํหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืน
สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2560 และ 2559 มดีงัน้ี 

 

  (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวมของบรษิทั 
  สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 
 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
 2560  2559  2560  2559  2560  2559 
            
รายไดจ้ากการขาย 145,658  63,867  47,674  35,373  193,332  99,240 
ตน้ทุนขาย (135,133)  (64,585)        (33,181)  (28,686)  (168,314)  (93,271) 
กาํไร (ขาดทุน) ขัน้ตน้ 10,525  (718)         14,493  6,687  25,018  5,969 
            
รายไดจ้ากการบรกิาร 3,451  2,848          -          -  3,451  2,848 
ตน้ทุนบรกิาร (4,176)  (2,136)          -         -  (4,176)  (2,136) 
กาํไร (ขาดทุน) ขัน้ตน้ (725)  712          -          -  (725)  712 
            
ดอกเบีย้จา่ย         (5,672)  (1,501) 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย         (11,850)  (10,905) 
ขาดทุนก่อนภาษเีงนิได ้         (44,229)  (19,391) 
            
รวมสินทรพัย  ์         1,979,153  1,102,315 
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 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวมของบรษิทั 
  สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 
 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
 2560  2559  2560  2559  2560  2559 
            
รายไดจ้ากการขาย 453,690  181,554   169,954   85,391  623,644  266,945 
ตน้ทุนขาย (440,602)  (185,720)      (115,215)  (69,833)  (555,817)  (255,553) 
กาํไร (ขาดทุน) ขัน้ตน้ 13,088  (4,166)         54,739  15,558  67,827  11,392 
            
รายไดจ้ากการบรกิาร 14,839  9,229          -          -  14,839  9,229 
ตน้ทุนบรกิาร (9,966)  (6,839)          -         -  (9,966)  (6,839) 
กาํไรขัน้ตน้ 4,873  2,390          -          -  4,873  2,390 
            
ดอกเบีย้จา่ย         (10,806)  (5,820) 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย         (33,442)  (32,079) 
ขาดทุนก่อนภาษเีงนิได ้         (90,072)  (72,610) 
            
รวมสินทรพัย  ์         1,979,153  1,102,315 

 
  (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 
 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
 2560  2559  2560  2559  2560  2559 
            
รายไดจ้ากการขาย 141,641  63,867  47,674  35,373  189,315  99,240 
ตน้ทนุขาย (134,483)  (64,585)  (33,181)  (28,686)  (167,664)  (93,271) 
กําไร (ขาดทนุ) ขัน้ตน้ 7,158  (718)  14,493  6,687  21,651  5,969 
            
รายไดจ้ากการบรกิาร 3,451  2,848             -           -  3,451  2,848 
ตน้ทนุบรกิาร (4,176)  (2,136)             -          -  (4,176)  (2,136) 
กําไร (ขาดทนุ) ขัน้ตน้ (725)  712             -           -  (725)  712 
            
ดอกเบีย้จา่ย         (3,387)  (1,501) 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย         (10,825)  (10,905) 
ขาดทนุก่อนภาษเีงนิได ้         (23,572)  (19,263) 
            
รวมสินทรพัย ์         1,452,031  1,101,401 
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  (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 
 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
 2560  2559  2560  2559  2560  2559 
            
รายไดจ้ากการขาย 449,673  181,554  169,954  85,391  619,627  266,945 
ตน้ทนุขาย (439,951)  (185,720)  (115,215)  (69,833)  (555,166)  (255,553) 
กําไร (ขาดทนุ) ขัน้ตน้ 9,722  (4,166)  54,739  15,558  64,461  11,392 
            
รายไดจ้ากการบรกิาร 14,839  9,229          -          -  14,839  9,229 
ตน้ทนุบรกิาร (9,966)  (6,839)          -         -  (9,966)  (6,839) 
กําไรขัน้ตน้ 4,873  2,390          -          -  4,873  2,390 
            
ดอกเบีย้จา่ย         (8,504)  (5,820) 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย         (32,488)  (32,079) 
ขาดทนุก่อนภาษเีงนิได ้         (46,163)  (71,908) 
            
รวมสินทรพัย ์         1,452,031  1,101,401 

 
ลกูคา้รายใหญ่  
สําหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560 และ 2559 รายได้จากลูกค้าหลกัซึ่งเป็นหน่วยงานภาครฐัและ
บรษิทัเอกชน จาํนวนเงนิ 233.36 ลา้นบาท และ 125.69 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

20. ภาระผกูพนัและหน้ีสนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยทางออ้มมภีาระผกูพนัจากการทีธ่นาคารในประเทศไดอ้อกหนงัสอืคํ้า
ประกนัเพื่อคํ้าประกนัการปฏบิตัติามสญัญาซึง่เป็นไปตามปกตธิุรกจิเป็นจาํนวนเงนิรวมประมาณ 56.51 ลา้นบาท และ 
3.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

21. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 
ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 3/2560 เมื่อวนัที ่31 ตุลาคม  2560  ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตักิารเพิม่ทุนจด
ทะเบยีนของบรษิทัจํานวน 70,000,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจํานวน 359,240,725 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน
จํานวน 429,240,725 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวน 70,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 13.00 บาท (มูลค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) ซึ่งเป็นราคาตลาดถวัเฉลีย่ 7 วนัของหุน้บรษิทั เป็นเงนิ 910,000,000 บาท โดยมสีว่นเกนิมลูค่า
หุ้นสามัญ  12.00 บาท  จํานวนเงินรวม 840,000,000 บาท  ให้แก่ บุคคลในวงจํากัด คือ Mr.Phoukhaokham 
Pravoraxay และ/หรอื นายพรีณฏัฐ ์ตนัตพิจน์ 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES

