
 

รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดย                                            

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

 
 

 

 

 

 

 

เสนอ คณะกรรมการและผูถื้อหุ้นของบริษทั คิวทีซี เอนเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2561 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่นรวม งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวมและงบกระแสเงนิสดรวม ส าหรบังวดสามเดอืน
สิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561 และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อของบริษัท  คิวทีซี          
เอนเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้และงบกระแสเงนิสด 
ส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2561 และหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ
เฉพาะของบรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งผูบ้รหิารของบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและ
น าเสนอขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเหลา่น้ีตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิ
ระหว่างกาล ส่วนขา้พเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบในการรายงานให้ขอ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหวา่ง
กาลโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากร
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผิดชอบด้านการเงนิและบญัชี และการวเิคราะห์เปรยีบเทียบและวธิีการสอบทานอื่น                 
การสอบทานน้ีมขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจ้าไม่สามารถได้
ความเชื่อมัน่วา่จะพบเรื่องทีม่นียัส าคญัทัง้หมด ซึง่อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดง
ความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้

 

 

 

 

 

 



 
 

ข้อสรปุ 

 

จากการสอบทาน ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึน้
ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระส าคญั 
 

 
 
นายนรินทร ์ จรูะมงคล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
ทะเบยีนเลขที ่8593 
 
บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
กรงุเทพมหานคร 
10 พฤษภาคม 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หน่วย : พนับำท)

 31 มีนำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560  31 มีนำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมำยเหตุ แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 5 89,772                  90,993                  31,789                  44,810                   

เงนิลงทนุชัว่คราว 6 379,091                378,849                378,783                378,541                 

ลกูหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไมเ่รยีกช าระ
     - ลกูคา้ทัว่ไป - สุทธิ 7 134,574                280,967                109,723                256,722                 

     - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 7, 8 1,067                    1,837                    1,067                   1,837                     

ลกูหนี้อืน่ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 8 1,620                    1,367                    6,118                   8,150                     

สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 9 210,162                151,150                210,162                151,150                 

ภาษมีลูค่าเพิม่รอเรยีกคนื 22,295                  17,164                  19,619                  14,448                   

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 4,585                    3,987                    4,577                   3,811                     

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย - สุทธิ 12 186,229                -                       -                       -                        

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 11,213                  8,758                    9,280                   7,872                     

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,040,608              935,072                771,118                867,341                 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช้ 10 21,119                  21,119                  -                       -                        

เงนิลงทนุใน
- บรษิทัย่อย - สุทธิ 11 -                       -                       488,570                14,855                   

- บรษิทัรวม - สุทธิ 12 -                       210,043                500                      500                       

เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  - สุทธิ 8 17,870                  17,870                  129,000                616,748                 

เงนิลงทนุอืน่ 50                        50                        50                        50                         

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 13 689,934                688,963                326,778                320,481                 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์- สุทธิ 5,383                    5,503                    5,183                   5,325                     

ค่าบรกิารเชือ่มต่อโครงขา่ยกระแสไฟฟ้า - สุทธิ 4,504                    4,585                    -                       -                        

สญัญาขายไฟฟ้า - สุทธิ 115,251                117,359                -                       -                        

ค่าความนยิม - สุทธิ 11 -                       -                       -                       -                        

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สุทธิ 39,810                  33,274                  37,950                  31,155                   

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 3,367                    3,428                    3,054                   3,143                     

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 897,288                1,102,194              991,085                992,257                 

รวมสินทรพัย์ 1,937,896              2,037,266              1,762,203              1,859,598               

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 1

 งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั งบกำรเงินรวม



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หน่วย : พนับำท)

 31 มีนำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560  31 มีนำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมำยเหตุ  แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)  แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 233,729                320,554                 233,729                 320,554                

เจา้หนี้การคา้ 80,600                  42,831                  80,600                  42,831                  

เจา้หนี้อื่น - ผูค้า้ทัว่ไป 7,428                    11,557                  5,805                    10,305                  

เจา้หนี้อื่น - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 8 14                        19                        14                        19                        

ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี

- เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 14 73,840                  66,840                  7,000                    -                       

- หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 2,808                    2,714                    2,431                    2,342                    

- หนี้สนิตามภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 15 284                      178                      284                      178                      

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 15,753                  23,375                  13,679                  19,581                  

เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ 19,390                  14,583                  19,390                  14,583                  

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 9,835                    10,593                  8,076                    8,878                    

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 443,681                493,244                 371,008                 419,271                

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ 14 80,729                  89,400                  8,039                    -                       

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ - สุทธิ 3,888                    3,042                    3,081                    2,139                    

หนี้สนิตามภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิ 15 9,747                    9,493                    9,582                    9,362                    
รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 94,364                  101,935                 20,702                  11,501                  

รวมหน้ีสิน 538,045                595,179                 391,710                 430,772                

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 2

 งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั งบกำรเงินรวม



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หน่วย : พนับำท)

 31 มีนำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560  31 มีนำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

 แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)  แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรอืนหุน้ - หุน้สามญั มลูค่าหุน้ละ 1 บาท

ทุนจดทะเบยีน 429,240,725 หุน้ 429,241                429,241                429,241                429,241                

ทุนทีอ่อกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูค่าแลว้ 

    341,088,200 หุน้ 341,088                341,088                341,088                341,088                

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 1,178,829             1,178,829             1,136,534             1,136,534             

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

 - จดัสรรเป็นส ารองตามกฏหมาย 20,000                  20,000                  20,000                  20,000                  

 - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (141,086)               (99,270)                 (127,129)               (68,796)                 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ (1,544)                  (1,200)                  -                      -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั 1,397,287             1,439,447             1,370,493             1,428,826             

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่อยู่ในอ านาจควบคุมในบรษิทัย่อย 2,564                   2,640                   -                      -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,399,851             1,442,087             1,370,493             1,428,826             

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,937,896             2,037,266             1,762,203             1,859,598             

-                          -                          -                          -                          

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 3                         

 งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั งบกำรเงินรวม



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

งบก ำไรขำดทนุและก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม

(หน่วย : พนับำท)

หมำยเหตุ 2561 2560 2561 2560

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร

รายไดจ้ากการขาย 8 115,374            194,937            79,418              194,938            

รายไดจ้ากการบรกิาร 3,852               4,358               3,852                4,358               
รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 18 119,226            199,295            83,270              199,296            

ต้นทนุขำยและบริกำร

ตน้ทุนขาย (92,123)             (178,245)           (80,688)             (178,245)           

ตน้ทุนบรกิาร (3,137)              (3,404)              (3,137)               (3,404)              
รวมต้นทนุขำยและบริกำร 18 (95,260)             (181,649)           (83,825)             (181,649)           

ก ำไร (ขำดทนุ) ขัน้ต้น 23,966              17,646              (555)                 17,647              

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น (725)                 291                  915                  289                  

รายไดอ้ืน่ 8 3,241               4,496               9,004                4,496               
ก ำไรก่อนค่ำใช้จำ่ย 26,482              22,433              9,364                22,432              

สว่นแบ่งขาดทุนของบรษิทัร่วมตามวธิสีว่นไดเ้สยี 12 (1,027)              -                   -                   -                   

ค่าใชจ่้ายในการขาย (8,206)              (12,507)             (8,206)               (12,507)             

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 8 (61,343)             (28,822)             (63,678)             (23,918)             
รวมค่ำใช้จำ่ย (70,576)             (41,329)             (71,884)             (36,425)             

ขำดทนุก่อนต้นทนุทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ (44,094)             (18,896)             (62,520)             (13,993)             

ตน้ทุนทางการเงนิ 18 (4,512)              (2,343)              (2,608)               (2,343)              
ขำดทนุก่อนภำษีเงินได้ (48,606)             (21,239)             (65,128)             (16,336)             

ผลประโยชน์ภาษเีงนิได้ 6,775               3,076               6,795                3,076               
ขำดทนุส ำหรบังวด (41,831)             (18,163)             (58,333)             (13,260)             
ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืน

รายการทีไ่ม่สามารถจดัประเภทใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั - สทุธจิากภาษี -                   (3,136)              -                   (3,136)              

รายการทีส่ามารถจดัประเภทใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

   ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ - สทุธจิากภาษเีงนิได้ (405)                 (736)                 -                   -                   
ขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบังวด - สุทธิจำกภำษีเงินได้ (405)                 (3,872)              -                   (3,136)              

รวมขำดทนุเบด็เสรจ็ส ำหรบังวด (42,236)             (22,035)             (58,333)             (16,396)             

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 4

งบกำรเงินเฉพำะของบริษทังบกำรเงินรวม



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

งบก ำไรขำดทนุและก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน (ต่อ)

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม

(หน่วย : พนับำท)

หมำยเหตุ 2561 2560 2561 2560

กำรแบง่ปันก ำไร (ขำดทนุ)

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (41,816)            (18,147)            (58,333)            (13,260)            
ส่วนไดเ้สยีทีไ่มอ่ยู่ในอ านาจควบคุม (15)                  (16)                  -                  -                  

(41,831)            (18,163)            (58,333)            (13,260)            

กำรแบง่ปันก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็
ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (42,160)            (21,909)            (58,333)            (16,396)            
ส่วนไดเ้สยีทีไ่มอ่ยู่ในอ านาจควบคุม (76)                  (126)                 -                  -                  

(42,236)            (22,035)            (58,333)            (16,396)            

ก ำไร (ขำดทนุ) ต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน

ขาดทุน (บาทต่อหุน้) (0.12)                (0.07)                (0.17)                (0.05)                

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 341,088,220      270,000,000      341,088,220      270,000,000      

ก ำไร (ขำดทนุ) ต่อหุ้นปรบัลด 16

ขาดทุน (บาทต่อหุน้) (0.12)                (0.07)                (0.17)                (0.05)                

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 341,088,220      270,000,000      341,088,220      270,000,000      

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 5

งบกำรเงินเฉพำะของบริษทังบกำรเงินรวม



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้อืหุ้น

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม

(หน่วย :พนับำท)

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถ้อืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืน ส่วนได้เสีย

ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลค่ำ ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น ส ำรอง ผลต่ำงจำกกำร ท่ีไม่อยู่ใน รวมส่วนของ

รบัช ำระแล้ว หุ้นสำมญั จำกกำรรวมธรุกิจ ตำมกฏหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร แปลงค่ำงบกำรเงิน รวม อ ำนำจควบคมุ ผูถ้อืหุ้น

งบกำรเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 270,000            304,939            -                  20,000              159,401                              354                                 754,694            2,974                 757,668             

ขาดทุนส าหรบังวด -                  -                  -                  -                  (18,147)                               -                                 (18,147)             (16)                     (18,163)             

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นรวมส าหรบังวด -                  -                  -                  -                  (3,026)                                 (736)                                (3,762)              (110)                   (3,872)               

ขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด -                  -                  -                  -                  (21,173)                               (736)                                (21,909)             (126)                   (22,035)             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 270,000            304,939            -                  20,000              138,228                              (382)                                732,785            2,848                 735,633             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 341,088            1,136,534         42,295              20,000              (99,270)                               (1,200)                             1,439,447         2,640                 1,442,087          

ขาดทุนส าหรบังวด -                  -                  -                  -                  (41,816)                               -                                 (41,816)             (15)                     (41,831)             

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นรวมส าหรบังวด -                  -                  -                  -                  -                                     (344)                                (344)                 (61)                     (405)                 

ขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด -                  -                  -                  -                  (41,816)                               (344)                                (42,160)             (76)                     (42,236)             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 341,088            1,136,534         42,295              20,000              (141,086)                             (1,544)                             1,397,287         2,564                 1,399,851          

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

6หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้

ส่วนของผูถ้อืหุ้นของบริษทั

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม

(หน่วย : พนับำท)

ทุนเรือนหุ้น

ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลค่ำ ส ำรอง

รบัช ำระแล้ว หุ้นสำมญั ตำมกฏหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร รวม

งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 270,000                        304,939                        20,000                         162,031                        756,970                        

ขาดทุนส าหรบังวด -                              -                              -                              (13,260)                        (13,260)                         

ขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ส าหรบังวด -                              -                              -                              (3,136)                          (3,136)                          

ขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด -                              -                              -                              (16,396)                        (16,396)                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 270,000                        304,939                        20,000                         145,635                        740,574                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 341,088                        1,136,534                     20,000                         (68,796)                        1,428,826                      

ขาดทุนส าหรบังวด -                              -                              -                              (58,333)                        (58,333)                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 341,088                        1,136,534                     20,000                         (127,129)                       1,370,493                      

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

7

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)
งบกระแสเงินสด

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม

(หน่วย : พนับำท)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 

ขาดทุนก่อนภาษเีงนิได้ (48,606)            (21,239)            (65,128)            (16,336)            

รำยกำรปรบัปรงุกระทบขำดทนุก่อนภำษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิ

   ได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 17,960             10,845             10,409             10,836             

ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู 4,572               35                   4,572               35                   

ค่าเผือ่ (กลบัรายการค่าเผือ่) สนิคา้เสือ่มคุณภาพและมลูค่าสนิคา้ลดลง 3,702               (4,280)              3,702               (4,280)              

ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวร (1,358)              (2,036)              (1,358)              (2,036)              

ขาดทุน (ก าไร) ทีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 543                  1,352               (1,454)              1,352               
ก าไรจากการปรบัมลูค่าเงนิลงทุนทีย่งัไม่ไดเ้กดิขึน้จรงิ (765)                 (566)                 (765)                 (566)                 
ค่าเผือ่ดอ้ยค่าในเงนิลงทุนบรษิทัยอ่ย -                  -                  86,285             -                  
ค่าเผือ่ดอ้ยค่าในสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่รอการขาย 24,150             -                  -                  -                  
กลบัรายการค่าเผือ่เงนิใหกู้ย้มืบรษิทัยอ่ย -                  -                  (54,352)            -                  

สว่นแบ่งขาดทุนของบรษิทัร่วมตามวธิสีว่นไดเ้สยี 1,027               -                  -                  -                  

ส ารองหนี้สนิตามภาระผกูพนัส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน 270                  225                  238                  225                  
ดอกเบี้ยจ่าย 4,512               2,343               2,608               2,343               

เงินสดรบั (จำ่ย) จำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง

  ในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 6,007               (13,321)            (15,243)            (8,427)              
   สินทรพัยด์ ำเนินงำนลดลง (เพ่ิมขึน้) 

ลกูหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระ - ลกูคา้ทัว่ไป 142,156            (23,906)            142,762            (23,906)            
ลกูหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 770                  (950)                 770                  (950)                 

ลกูหนี้อืน่ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง (253)                 (228)                 2,032               (228)                 

สนิคา้คงเหลอื (62,714)            (8,674)              (62,714)            (8,674)              

ภาษมีลูค่าเพิม่รอเรยีกคนื (5,131)              (4,004)              (5,171)              (4,004)              
ค่าใชจ่้ายจ่ายลว่งหน้า (598)                 (4,199)              (766)                 (3,631)              

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ (1,274)              1,489               (227)                 1,723               

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 102                  51                   130                  51                   
   หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

เจา้หนี้การคา้ 38,864             (15,380)            37,793             (15,380)            
เจา้หนี้อืน่ - ผูค้า้ทัว่ไป (4,129)              (1,428)              (4,500)              (1,434)              
เจา้หนี้อืน่ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (5)                    (46)                  (5)                    (46)                  

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (7,622)              53                   (5,902)              116                  

เงนิรบัลว่งหน้าจากลกูคา้ 4,807               (2,506)              4,807               (2,506)              

หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ (758)                 7,589               (802)                 7,485               
เงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรด ำเนินงำน 110,222            (65,460)            92,964             (59,811)            

จ่ายดอกเบี้ย (4,353)              (2,185)              (2,465)              (2,185)              
จ่ายภาษเีงนิได้ (1,201)              (645)                 (1,181)              (645)                 
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 104,668            (68,290)            89,318             (62,641)            

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 8

งบกำรเงินเฉพำะของบริษทังบกำรเงินรวม



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม

(หน่วย : พนับำท)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ

เงนิลงทุนชัว่คราวลดลง 523                 110,334           523                 110,334          

เงนิใหกู้ย้มืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งลดลง -                  -                  542,100           -                 

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยเพิม่ขึน้ -                  -                  (560,000)          -                 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมทางออ้มเพิม่ขึน้ (3,000)              -                  -                  -                 

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัย์ 1,963               2,110               1,963               2,110              

ซือ้สนิทรพัย์ (15,074)            (3,602)              (14,966)            (3,459)             

ซือ้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ (333)                -                  (297)                -                 

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (15,921)            108,842           (30,677)            108,985          

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคารลดลง (86,801)            (45,508)            (85,730)            (45,508)           

เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารเพิม่ขึน้ 15,039             -                  15,039             -                 

จ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (16,710)            -                  -                  -                 

จ่ายช าระเจา้หนี้ตามสญัญาเชา่การเงนิ (1,076)              (101)                (971)                (101)               

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงิน (89,548)            (45,609)            (71,662)            (45,609)           

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิของบรษิทัยอ่ย

ทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ (420)                (767)                -                  -                 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) – สุทธิ (1,221)              (5,824)              (13,021)            735                

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัต้นงวด 90,993             98,652             44,810             24,312            

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินงวด 89,772             92,828             31,789             25,047            

-                  -                  

ข้อมลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
      รายการทีไ่ม่ใชเ่งนิสด

    จดัประเภทรายการเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมทางออ้มเป็นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน

ทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 186,229           -                  -                  -                 

    ซือ้สนิทรพัยต์ามสญัญาเชา่การเงนิ 1,947               -                  1,947               -                 

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 9

งบกำรเงินเฉพำะของบริษทังบกำรเงินรวม
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บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
 
1. ลกัษณะการด าเนินงาน 

 
บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้าตามค าสัง่ซือ้ของลกูคา้ทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ “QTC” และเครือ่งหมายการคา้ของลกูคา้ นอกจากน้ีบรษิทัยงัมี
การให้บรกิารด้านต่างๆ แก่ลูกค้า เช่น งานตรวจสอบเชค็สภาพและบ ารุงรกัษาตามก าหนดเวลางานซ่อมแซมและ
บ ารงุรกัษาหมอ้แปลง งานบรกิารเตมิน ้ามนัหมอ้แปลงไฟฟ้า งานบรกิารเชา่หมอ้แปลงไฟฟ้า เป็นตน้ เพือ่รองรบัความ
ตอ้งการและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลกูคา้ทัง้ทีเ่ป็นลกูคา้ทีซ่ือ้หมอ้แปลงไฟฟ้าของบรษิทั และลกูคา้ทัว่ไป 

 
2. ขอ้มลูทัว่ไปและเกณฑใ์นการจดัท า  

 
งบการเงนิระหวา่งกาลจดัท าขึน้ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2561 และไดน้ าเสนอในสกุลเงนิไทยบาท
ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 34 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล โดยไม่ไดร้วมขอ้มูล
ทัง้หมดในงบการเงนิประจ าปีที่ได้จดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย ผู้ใช้งบการเงนิควรใช้งบ
การเงนิระหวา่งกาลน้ีควบคูก่บังบการเงนิส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
 
งบการเงนิระหวา่งกาลน้ีไดม้กีารจดัท าขึน้เป็นภาษาไทย การแปลงบการเงนิฉบบัน้ีเป็นภาษาอื่นควรใหส้อดคลอ้งกบั
งบการเงนิฉบบัภาษาไทย 
 
งบการเงนิระหวา่งกาลน้ีไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่10 พฤษภาคม 2561 

 
เกณฑใ์นการน าเสนองบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิรวมน้ีได้รวมงบการเงนิของบรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย QTC–Panco Co., 
Ltd. และ บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล เพาเวอร ์จ ากดั ซึ่งบรษิทัถอืหุ้นรอ้ยละ 85.00 และรอ้ยละ 99.99 ตามล าดบั และ
บรษิทัยอ่ยทางออ้ม บรษิทั แอล โซลาร ์1 จ ากดั ซึง่บรษิทัยอ่ยถอืหุน้รอ้ยละ 100 
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ยอดสนิทรพัยร์วมของบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และรายไดร้วมของบรษิทั
ยอ่ยส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2561 และ 2560 ในงบการเงนิรวมสรปุไดด้งัน้ี  
 

 

  
 สนิทรพัยร์วมของบรษิทัยอ่ยคดิเป็น

อตัรารอ้ยละในสนิทรพัยร์วม 

                                                              
รายไดร้วมของบรษิทัยอ่ยคดิเป็น 

อตัรารอ้ยละในรายไดร้วม                       
   

สถานทีห่ลกั 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 

ส าหรบังวดสามเดอืน 
สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 

บรษิทัยอ่ย ลกัษณะธุรกจิ ของธุรกจิ 2561 2560 2561 2560 

       
ทางตรง       
QTC – Panco Co., Ltd. จ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้า ลาว 0.89 0.87         - - 

บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล                
พาวเวอร ์จ ากดั 

 
ลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังาน

ทดแทน 

 

ไทย 

 

   31.65 

 

32.68 

 

        - 

 

- 

       

ทางออ้ม       

บรษิทั แอล โซลาร ์1 จ ากดั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์       ไทย               29.70 27.81            30.41 - 

 

ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยที่ส าคัญและยอดเงินลงทุนในบริษัทย่อยได้มีการ              
หกักลบออกจากงบการเงนิรวมแลว้ 

 

งบการเงนิรวมจดัท าขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชเีดยีวกนัส าหรบัรายการบญัชทีี่เหมอืนกนัส าหรบัการจดัท างบการ 
เงนิเฉพาะของบรษิทัหรอืเหตุการณ์ทางบญัชทีีค่ลา้ยคลงึกนั 

 

งบการเงินของบริษัท QTC – Panco Co., Ltd. ส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560           
ทีร่วมอยู่ในงบการเงนิรวมส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม 2561 และ 2560 ไดจ้ดัท าขึน้โดยฝ่ายบรหิาร
และไมไ่ดผ้า่นการตรวจสอบและสอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทัยอ่ย 
 

บรษิทัยอ่ย 
บรษิทัย่อยเป็นกจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบรษิทั การควบคุมเกดิขึน้เมื่อกลุ่มบรษิทัเปิดรบัหรอืมสีทิธใิน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี่ยวขอ้งกบักจิการนัน้และมคีวามสามารถในการใชอ้ านาจเหนือกจิการนัน้ท าใหเ้กดิผล
กระทบต่อจ านวนเงนิผลตอบแทนของบรษิทั งบการเงนิของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงนิรวม นับแต่วนัทีม่กีาร
ควบคุมจนถงึวนัทีก่ารควบคุมสิน้สดุลง  
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3. นโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 
 

งบการเงนิระหวา่งกาลนี้จดัท าขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชเีช่นเดยีวกบัทีใ่ชส้ าหรบัการจดัท างบการเงนิของบรษิทัและ
บรษิทัยอ่ยส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 โดยเพิม่นโยบายการบญัชสี าหรบั 
 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย  
สนิทรพัยห์รอืกลุ่มของสนิทรพัยท์ีจ่ าหน่าย จะถูกจดัประเภทเป็นสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขายเมื่อมลูค่าตาม
บญัชทีีจ่ะไดร้บัคนืสว่นใหญ่มาจากการขาย มใิช่มาจากการใชส้นิทรพัยน์ัน้ต่อไป ซึ่งจะเกดิขึน้เมื่อการขายนัน้มคีวาม
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสงูมากและสนิทรพัยน์ัน้มไีวเ้พื่อขายในทนัทใีนสภาพปัจจุบนั โดยขึน้อยู่กบัขอ้ตกลงที่
เป็นไปตามปกติและถือปฏิบตัิกนัทัว่ไปส าหรบัการขายสนิทรพัย์นัน้ ซึ่งผู้บริหารได้ผูกมดักบัแผนการเสนอขาย
สนิทรพัย์อย่างจริงจงัในราคาที่สมเหตุสมผลสอดคล้องกบัมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนัของสนิทรพัย์นัน้ โดยได้เริม่
ด าเนินการตามแผนเพือ่หาผูซ้ือ้และเพื่อท าตามแผนใหส้มบรูณ์และมคีวามเป็นไปไดว้า่การขายจะเสรจ็สมบรูณ์ภายใน 
1 ปี โดยสนิทรพัย์หรอืกลุ่มของสนิทรพัย์ที่จ าหน่ายนัน้จะวดัมูลค่าด้วยจ านวนที่ต ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบญัชกีบั
มลูค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุนในการขาย ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าส าหรบัการลดมลูค่าในครัง้แรกและผลก าไรและขาดทุน
จากการวดัมูลค่าในภายหลงัรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน ผลก าไรรบัรูไ้ม่เกนิยอดผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมที่เคย
รบัรู ้

 
บรษิทัและบรษิทัย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงใหม่ การตคีวามมาตรฐาน รวมถงึแนว
ปฏบิตัทิางการบญัช ีซึง่มผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2561 การปรบัปรุง
มาตรฐานรายงานทางการเงนิดงักล่าวมขีึน้เพื่อใหม้เีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานรายงานทางการเงนิระหวา่งประเทศ 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรุงถ้อยค าและค าศพัท์ การตคีวามมาตรฐานและการให้แนวปฏบิตัิทางการบญัชกีบัผู้ใช้
มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏบิตัน้ีิไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงนิระหวา่งกาลของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 

 
ในระหว่างงวด สภาวชิาชพีบญัชไีดเ้ผยแพร่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 “รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบั
ลูกค้า” ซึ่งจะมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2562 โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 น าเสนอ
หลกัการการรบัรูร้ายไดใ้หม่แทนทีม่าตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่18 เรื่อง “รายได”้ มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่11 เรื่อง 
“สญัญาก่อสรา้ง” รวมถงึการตคีวามมาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัรายไดอ้กีหลายฉบบั มาตรฐานฉบบัใหมไ่ดม้กีารก าหนด
หลกัการในการรบัรู้รายได้และให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีเพิ่มเติมในหลายเรื่อง ซึ่งมีรายละเอียดอย่างจ ากดัใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีใ่ชใ้นปัจจุบนั บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจะน ามาตรฐานฉบบัใหมน้ี่มาถอืปฎบิตัเิมื่อมผีล
บงัคบัใช ้และฝ่ายบรหิารอยูร่ะหวา่งการประเมนิผลกระทบต่องบการเงนิในงวดทีเ่ริม่ตน้ใชม้าตรฐานน้ี 
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4. การประมาณการและการใชดุ้ลยพนิิจ 
 

ในการจดัท างบการเงนิระหวา่งกาล ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานเกีย่วกบัการรบัรู ้
และการวดัมูลค่าของสนิทรพัย์ หน้ีสนิ รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจรงิอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพนิิจ      
การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานทีจ่ดัท าโดยฝ่ายบรหิาร  

 
การใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตฐิาน ที่น ามาใชใ้นงบการเงนิระหว่างกาล รวมถงึแหล่งขอ้มูลส าคญั
เกี่ยวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ ถอืตามเกณฑ์เช่นเดยีวกบัทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิประจ าปีสิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
 

5. เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 
 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 31 มนีาคม  

2561  
31 ธนัวาคม  

2560 
 31 มนีาคม  

2561  
31 ธนัวาคม  

2560 
        

เงนิสด  92  83  58  61 
เชค็ในมอื 1,148           -  1,148            - 
เงนิฝากธนาคาร - บญัชกีระแสรายวนั 28,010  28,712  7,503  14,241 
เงนิฝากธนาคาร - บญัชอีอมทรพัย ์ 60,522  62,198  23,080  30,508 

รวม 89,772  90,993  31,789  44,810 
 

6. เงนิลงทุนชัว่คราว 
 

รายการเคลื่อนไหวระหวา่งงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2561 มดีงัน้ี 
 
   (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 378,849  378,541 
บวก เงนิลงทุนเพิม่ 299,600  299,600 
หกั   จ าหน่ายออก                                                                      (300,123)  (300,123) 
ก าไรจากการปรบัมลูคา่ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 765  765 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 379,091  378,783 

 
กลุ่มบริษัทมีเง ินลงทุนชัว่คราวในกองทุนเปิด ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่าเง ินฝากธนาคารประเภทออมทรพัย์
ทัว่ไป เงินลงทุนดงักล่าวไมม่ขีอ้จ ากดัในการเบกิถอน 
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7. ลกูหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไมเ่รยีกช าระ – สทุธ ิ
                 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 31 มนีาคม  

2561  
31 ธนัวาคม  

2560 

 31 มนีาคม  
2561  

31 ธนัวาคม  
2560 

        

กจิการอื่นๆ  162,518  304,339  137,667  280,094 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั      1,067  1,837  1,067  1,837 
รวม 163,585  306,176  138,734  281,931 
หกั คา่เผื่อหนี้สงสยัจะสญู (27,944)  (23,372)  (27,944)  (23,372) 
สทุธ ิ 135,641  282,804  110,790  258,559 

 
ยอดคงเหลอืของลกูหน้ีการคา้ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 แยกตามอายุหนี้ทีค่า้งช าระได้
ดงัน้ี 

                   (หน่วย : พนับาท)   
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 31 มนีาคม  

2561  
31 ธนัวาคม  

2560 
 31 มนีาคม  

2561  
31 ธนัวาคม  

2560 
        
ลกูหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไมเ่รยีกช าระ – ลกูคา้ทัว่ไป – สุทธ ิ       
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 37,054  137,782  37,054  125,202 
เกนิก าหนดช าระ :        
     ไมเ่กนิ 3 เดอืน 75,728  93,201  50,877  81,536 
     3 – 6 เดอืน 8,940  28,076  8,940  28,076 
     6 – 12 เดอืน 12,852  20,388  12,852  20,388 
     มากกวา่ 12 เดอืน 27,944  24,892  27,944  24,892 
รวม 162,518  304,339  137,667  280,094 
หกั คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู (27,944)  (23,372)  (27,944)  (23,372) 
สุทธ ิ 134,574  280,967  109,723  256,722 
        
ลกูหนี้การคา้ – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง        
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 1,067  1,594  1,067  1,594 
เกนิก าหนดช าระ :        
     ไมเ่กนิ 3 เดอืน             -  243              -  243 
รวม 1,067  1,837  1,067  1,837 

 
โดยปกตริะยะเวลาการใหส้นิเชื่อแก่ลกูคา้ของกลุ่มบรษิทั มรีะยะเวลาตัง้แต่ 30 - 90 วนั 
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บรษิทัมรีายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2561 และ 2560 มี
รายละเอยีดดงัน้ี 
   (หน่วย : พนับาท) 

 
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 
 2561  2560 
    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม  23,372  19,116 
บวก คา่เผื่อหนี้สงสยัจะสญูระหวา่งงวด 5,961  75 
หกั กลบัรายการคา่เผื่อหนี้สงสยัจะสญูระหวา่งงวด (1,389)  (40) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม  27,944  19,151 

 

8. รายการระหวา่งบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
บรษิทัมรีายการธุรกจิกบับรษิทัและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั บรษิทัเหล่าน้ีเกีย่วขอ้งกนัโดยมกีารถอืหุน้ และ/หรอืกรรมการ
รว่มกนั รายการธุรกจิดงักล่าวแสดงไวใ้นงบการเงนิตามเงือ่นไขและเกณฑก์ารคา้ทัว่ไป และใกลเ้คยีงกบัราคาตลาด 

 
รายการธุรกจิระหว่างบรษิทัและบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนัที่มสีาระส าคญัส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม 
2561 และ 2560 มดีงัน้ี 
    (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 นโยบาย                      

การก าหนดราคา 
ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 

 2561 2560 2561 2560 
รายไดข้ายสนิคา้      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ราคาตลาด 977 2,230 977 2,230 

      
รายไดอ้ื่น      
      บรษิทัยอ่ย ตามทีต่กลงรว่มกนั                -                 - 130                 - 
      บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ตามทีต่กลงรว่มกนั 20                 - 20                 - 
รวม  20                 - 150                 - 

      
รายไดด้อกเบีย้รบั      
      บรษิทัยอ่ย รอ้ยละ 4.0 ต่อปี                -                - 5,946                 - 
      บรษิทัรว่ม รอ้ยละ 5.5 ต่อปี 233                - 223                 - 
      บรษิทัรว่มทางออ้ม รอ้ยละ 5.0 ต่อปี 10                -                -                 - 
รวม      243               - 6,169                - 

      
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร      
      บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ตามทีต่กลงรว่มกนั 13 10 13 10 

      
คา่ตอบแทนผูบ้รหิารส าคญั      
      ผลประโยชน์ปัจจุบนั  6,895 5,955 5,575 5,955 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  119 78 85 78 
รวม  7,014 6,033 5,660 6,033 
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ยอดคงเหลอืที่มสีาระส าคญักบับรษิทัและบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2561 และ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560       
มดีงัน้ี 

 
   (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  31 มนีาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560         31 มนีาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560           
ลกูหนี้การคา้ – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  1,067      1,837 1,067   1,837    

      
ลกูหนี้อื่น – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      
   บรษิทัยอ่ย                 -                - 4,558    6,821 
   บรษิทัรว่ม             1,590 1,348 1,560 1,329 
   บรษิทัรว่มทางออ้ม  30           19                -                - 

รวม  1,620 1,367 6,118 8,150 

      
เงนิใหกู้ย้มืแกบ่รษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      
    บรษิทัยอ่ย                 -                - 112,000 654,100 

    บรษิทัรว่ม  17,000 17,000 17,000 17,000 
    บรษิทัรว่มทางออ้ม  870 870                -                - 
รวม  17,870 17,870 129,000 671,100 
หกั คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูของเงนิใหกู้ย้มืแกบ่รษิทัยอ่ย                 -                -                - (54,352) 
เงนิใหกู้ย้มืในบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง - สทุธ ิ  17,870 17,870 129,000 616,748 

      
เจา้หนี้อื่น – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      

    บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  14 19 14 19 

      
หนี้สนิตามภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน      
    ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - ผูบ้รหิารส าคญั 

 3,001 2,827 2,837 2,696 

 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมเีงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ย จ านวนเงนิ 112.00 ลา้นบาท และ 
654.10 ลา้นบาท ตามล าดบั เงนิใหกู้้ยมืดงักล่าวมดีอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ 4.00 ต่อปี ไม่มคี ้าประกนั มกี าหนดช าระ
คืนเมื่อทวงถาม บรษิัทไม่มคีวามประสงค์ที่จะเรยีกช าระคืนเงนิกู้ยมืดงักล่าวภายในระยะเวลา 1 ปี เพื่อเป็นการ
สนบัสนุนสภาพคลอ่งของบรษิทัยอ่ย  
 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมเีงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัรว่ม จ านวนเงนิ 17.00 ลา้นบาท และ 
17.00 ลา้นบาท ตามล าดบั เงนิใหกู้ย้มืดงักล่าวมดีอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 5.50 ต่อปี ไม่มคี ้าประกนั บรษิทัไม่มคีวาม
ประสงคท์ีจ่ะเรยีกช าระคนืเงนิกูย้มืดงักล่าวภายในระยะเวลา 1 ปี เพือ่เป็นการสนบัสนุนสภาพคลอ่งของบรษิทัรว่ม 

 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัย่อยมเีงนิให้กู้ยมืแก่บรษิทัร่วมทางอ้อม จ านวนเงนิ 0.87 
ล้านบาท และ 0.87 ล้านบาท ตามล าดบั เงนิให้กู้ยมืดงักล่าวมดีอกเบี้ยในอตัราร้อยละ 5.00 ต่อปี ไม่มคี ้าประกนั 
บรษิทัยอ่ยจะเรยีกช าระคนืเมือ่บรษิทัรว่มทางออ้มมกี าไรจากการด าเนินงาน 
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การเปลี่ยนแปลงในบัญชีเงินให้กู้ยืมในบริษัทที่เกี่ยวข้องส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561 มี
รายละเอยีดดงัน้ี 
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 17,870                          671,100 
หกั รบัช าระคนืเงนิกู ้                           -                 (542,100)             
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 17,870  129,000 

 
การเปลี่ยนแปลงในบญัชคี่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของเงนิให้กู้ยมืแก่บรษิัทย่อยส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 
มนีาคม 2561 มรีายละเอยีดดงัน้ี 
   (หน่วย : พนับาท) 
   งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2561              54,352              
กลบัรายการคา่เผื่อหนี้สงสยัจะสญูของเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ย   (54,352)                
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561   -    

 
 

9. สนิคา้คงเหลอื – สทุธ ิ
 

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  31 มนีาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 
     
วตัถุดบิ  83,548  70,897 
งานระหวา่งท า   41,499  10,699 
สนิคา้ส าเรจ็รปู  85,856  71,279 
สนิคา้ระหวา่งทาง  7,781  3,095 
รวม  218,684  155,970 
หกั คา่เผื่อสนิคา้เสือ่มคุณภาพและมลูคา่สนิคา้ลดลง  (8,522)  (4,820) 
สนิคา้คงเหลอื – สทุธ ิ  210,162  151,150 
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บริษัทมีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและมูลค่าสินค้าลดลงส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่          
31 มนีาคม 2561 และ 2560 ดงัต่อไปนี้ 

 
  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 
  2561  2560 
     
ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม   4,820  9,817 
คา่เผื่อ (กลบัรายการคา่เผื่อ) ระหวา่งงวด  3,702  (4,280) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม  8,522  5,537 

 
10. เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้
 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัยอ่ยทางออ้มมเีงนิฝากธนาคารจ านวน 21.12 ลา้นบาท 
และ 21.12 ล้านบาท ตามล าดบั มขีอ้จ ากดัการใช้เน่ืองจากเป็นหลกัทรพัย์ค ้าประกนัเงนิกู้ยมืกบัธนาคารพาณิชย์
ตามทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหตุ 14 
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11. เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย – สทุธ ิ
 

 

   (หน่วย : พนับาท) 
       งบการเงนิเฉพาะ 
   ทุนช าระแลว้  สดัสว่นเงนิลงทุน (รอ้ยละ)  วธิรีาคาทุน 

 ประเภทกจิการ  
31 มนีาคม            

2561  
31 ธนัวาคม 

2560  
31 มนีาคม            

2561  
31 ธนัวาคม 

2560 
 31 มนีาคม            

2561  
31 ธนัวาคม 

2560 
              
บรษิทัยอ่ยทางตรง      

 
        

QTC – Panco Co., Ltd. จ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้า  21,947  21,947  85.00  85.00       18,655  18,655 
บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล พาวเวอร ์จ ากดั  ลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้า

พลงังานทดแทน 
  

700,000 
  

140,000 
  

99.99 
  

99.99 
  

700,000 
 

140,000 
รวม          718,655  158,655 
หกั คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย          (230,085)  (143,800) 
สุทธ ิ              488,570  14,855 
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บรษิทัมรีายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการด้อยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31
มนีาคม 2561 ดงัต่อไปนี้ 

 

ในระหวา่งปี 2560 กลุ่มบรษิทัตัง้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิทีบ่รษิทัยอ่ยลงทุน เป็นจ านวน 
193.25 ลา้นบาท เน่ืองจากมลูค่าทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืต ่ากวา่มลูคา่ตามบญัชขีองหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดและ
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิ ซึ่งเป็นขอ้บ่งชีว้่าเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยเกดิการดอ้ยค่า ดงันัน้บรษิทัจงึทดสอบการ
ดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัดงักล่าวเพิม่และไดพ้จิารณาตัง้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย (บรษิทั ควิทซี ี
โกลบอล พาวเวอร ์จ ากดั) เป็นจ านวนเงนิ 140.00 ลา้นบาท 
 
เมื่อวนัที่ 22 มนีาคม 2561 บรษิัทลงทุนในบริษัทย่อย (บรษิัท คิวทีซี โกลบอล พาวเวอร์ จ ากดั) เพิม่ขึ้นจ านวน 
560.00 ลา้นบาท โดยบรษิทัยอ่ยเพิม่ทุนจดทะเบยีน 560.00 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 140.00 ลา้นบาท เป็น
จ านวน 700.00 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญั 56.00 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้10.00 บาทต่อหุน้ ซึง่บรษิทัยอ่ยไดจ้ด
ทะเบยีนเพิม่ทุนกบักรมพฒันาธุรกจิการคา้แลว้เมือ่วนัที ่22 มนีาคม 2561 
 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2561 บรษิทัได้ทบทวนมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและบนัทกึค่าเผื่อการ
ดอ้ยคา่เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยเพิม่ขึน้ 86.29 ลา้นบาท เป็นจ านวนรวม 230.09 ลา้นบาท 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  (หน่วย : พนับาท) 
    งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
     

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม 2561    143,800 

บวก คา่เผื่อการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยระหวา่งงวด    86,285 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561    230,085 
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12.    เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม – สทุธ ิ
 

             (หน่วย : พนับาท) 
       งบการเงนิรวม 

   ทุนช าระแลว้  สดัสว่นเงนิลงทนุ (รอ้ยละ)  วธิรีาคาทุน  วธิสีว่นไดเ้สยี 

 ประเภทกจิการ  
31 มนีาคม            

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560  
31 มนีาคม            

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560 
 31 มนีาคม            

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560  
31 มนีาคม            

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560 
                  
บรษิทัรว่มทางตรง                  
บรษิทั พพีดีบับลวิอ ีจ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า  1,000  1,000  49.98  49.98  500  500            -         - 
 จากพลงังานทางเลอืก                 
                  
บรษิทัรว่มทางออ้ม                  
บรษิทั พลงังานเพือ่โลกสเีขยีว (ประเทศไทย) จ ากดั พลงังานทดแทน           -  56,756         -  15.00         -  269,053         -  271,776 
หกั คา่หุน้คา้งจา่ย                  -  (61,733)         -  (61,733) 
สทุธ ิ                  -  207,320         -  210,043 

                  
รวมเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม                500  207,820         -  210,043 

                  
              
         (หน่วย : พนับาท) 
       งบการเงนิเฉพาะ 
   ทุนช าระแลว้  สดัสว่นเงนิลงทนุ (รอ้ยละ)  วธิรีาคาทุน 

 ประเภทกจิการ  
31 มนีาคม            

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560 
 31 มนีาคม            

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560  
31 มนีาคม            

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560 
              
บรษิทัรว่มทางตรง              

บรษิทั พพีดีบับลวิอ ีจ ากดั 
ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจาก

พลงังานทางเลอืก 
  

1,000 
  

1,000 
  

49.98 
  

49.98 
  

500 
  

500 
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รายการเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มในส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2561 มดีงัน้ี 
 

  (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม (วธิสีว่นไดเ้สยี) 

  
บรษิทัรว่มทางตรง 

บรษิทัรว่ม
ทางออ้ม 

 
รวม 

    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2561              - 210,043 210,043 
บวก จา่ยช าระคา่หุน้เพิม่เตมิตามสญัญาซือ้ขายหุน้              - 3,000 3,000 
หกั สว่นแบ่งขาดทุนของบรษิทัรว่ม              - (1,027) (1,027) 

ปรบัปรงุอตัราแลกเปลีย่นคา่หุน้คา้งจา่ย              - (1,637) (1,637) 
จดัประเภทเป็นสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย              - (210,379) (210,379) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561              -              -            - 

 

 
เมื่อวนัที ่31 มกราคม 2561 บรษิทั พลงังานเพื่อโลกสเีขยีว (ประเทศไทย) จ ากดั ยงัด าเนินการตามเงือ่นไขบงัคบัหลงั
การเขา้ท ารายการไมส่ าเรจ็ครบถว้น บรษิทัย่อยจงึใชส้ทิธติามเงื่อนไขทีก่ าหนดในสญัญาซื้อขายหุน้ ขายเงนิลงทุนใน
บรษิทัดงักล่าวคนืใหแ้ก่ผูข้ายจ านวน 5.75 ลา้นเหรยีญดอลลา่รส์หรฐั และ 5.52 ลา้นบาท 
 
เมื่อวนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ 2561 บรษิทั พลงังานเพื่อโลกสเีขยีว (ประเทศไทย) จ ากดั ไดเ้รยีกช าระเงนิเพิม่ทุนบางส่วน
จ านวน 20.00 ล้านบาท โดยบรษิทัย่อยได้ช าระเงนิเพิม่จ านวน 3.00 ล้านบาท (ตามสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 15) 
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขในสญัญาซือ้ขายหุน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  (หน่วย : พนับาท) 
  

 
งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

(ราคาทุน) 

   
ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม 2561  500 
ลงทุนในระหวา่งปี – ราคาทุน                               - 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561                              500 
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ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 บรษิทัย่อยไดจ้ดัประเภทเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมทางออ้มเป็นสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีถ่อืไว้
เพื่อขายรวมสว่นไดเ้สยีจนถงึวนัที ่31 มกราคม 2561 และแสดงมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื โดยบนัทกึค่าเผื่อการดอ้ย
คา่ของสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายจ านวนเงนิ 24.15 ลา้นบาท ตามทีก่ าหนดในสญัญาซือ้ขายหุน้ บรษิทัคาด
วา่บรษิทัจะไดร้บัคนืเงนิลงทุนดงักล่าวภายในหนึ่งปี 
 
  (หน่วย : พนับาท) 
   งบการเงนิรวม  

(วธิสีว่นไดเ้สยี) 

    
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย   210,379 
หกั คา่เผื่อดอ้ยคา่สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย   (24,150) 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย – สทุธ ิ   186,229 

 
13. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สทุธ ิ    

 
 ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2561 มรีายการเปลี่ยนแปลงอย่างย่อในบญัชี ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ ดงัต่อไปนี้ 

 
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    
มลูคา่สทุธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2561 688,963  320,481 
ซือ้สนิทรพัยร์ะหวา่งงวด 17,021  16,913 
จ าหน่ายสนิทรพัยร์ะหวา่งงวด (646)  (646) 
คา่เสือ่มราคาส าหรบังวด (15,318)  (9,970) 
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ (86)                          - 
มลูคา่สทุธติามบญัช ีณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 689,934  326,778 

 
บรษิทัย่อยทางอ้อมไดจ้ดจ านองที่ดนิพรอ้มอาคาร สิง่ปลูกสรา้งบนที่ดนิและอุปกรณ์ผลติกระแสไฟฟ้าซึ่งตดิตัง้บน
ดนิเพือ่ใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัวงเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (หมายเหตุ 14) 
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14. เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 
 

   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    
เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 154,569  15,039 
หกั สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (73,840)  (7,000) 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สทุธ ิ 80,729  8,039 

 
การเปลีย่นแปลงในบญัชเีงนิกูย้มืระยะยาวส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2561 มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 156,240                            - 
บวก เงนิกูย้มืเพิม่ขึน้ระหวา่งงวด                          15,039  15,039 
หกั จา่ยช าระคนื (16,710)                             - 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 154,569  15,039 

 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 บรษิทัมเีงนิกูย้มืจากธนาคารจ านวน 15.04 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ MLR-1.50 ต่อปี 
ส าหรบั 12 เดอืนแรกนับจากวนัที่เบกิเงนิกู้งวดแรกและ อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ MLR-1.00 ต่อปี ส าหรบังวดทีเ่หลอื มี
ก าหนดช าระคนื 0.70 ลา้นบาทต่อเดอืน โดยเริม่ช าระตัง้แต่เดอืนมถุินายน 2561 และครบก าหนดช าระงวดสดุทา้ยใน
เดอืนมถุินายน 2563  
 
บริษัทย่อยทางอ้อมมีวงเงนิสนิเชื่อจากธนาคารจ านวน 535.00 ล้านบาท อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี 
ส าหรบั 18 เดอืนแรกนบัจากวนัทีเ่บกิเงนิกูง้วดแรกและ อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ MLR-1.50 ต่อปี ส าหรบังวดทีเ่หลอื มี
ก าหนดช าระคนื 5.57 ลา้นบาทต่อเดอืน โดยเริม่ช าระตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2555 และครบก าหนดช าระงวดสุดทา้ย
ในเดือนเมษายน 2563 เงนิกู้ยืมน้ีค ้าประกนัโดยการจดจ านองที่ดินพร้อมสิง่ปลูกสร้างบนที่ดินและอุปกรณ์ผลิต
กระแสไฟฟ้า และการโอนสทิธทิีจ่ะถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากธนาคารและโอนสทิธกิารรบัเงนิทีจ่ะไดร้บัภายใต้สญัญา
ซือ้ขายไฟฟ้า  
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15. หนี้สนิภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์พนกังาน 
 

ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2561 บรษิทัมรีายการเปลีย่นแปลงประมาณการหน้ีสนิตามภาระผกูพนั
ส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน ดงัต่อไปนี้ 
 
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 9,671  9,540 
ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 270  238 
ตน้ทุนทางการเงนิ 90  88 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 10,031  9,866 
หกั สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 1 ปี (284)  (284) 
สทุธ ิ 9,747  9,582 

 
ค่าใชจ้่ายประมาณการผลประโยชน์พนกังานทัง้หมดทีร่บัรูใ้นงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นส าหรบังวด
สามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2561 และ 2560 มดีงัน้ี 
 
    (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 
  2561 2560 2561 2560 
      
ก ำไรขำดทุน      
    ตน้ทุนบรกิาร  270 225 238 225 
    ตน้ทุนทางการเงนิ  90 75 88 75 
      
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน      
    ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั                 

     คณิตศาสตรป์ระกนัภยั          -         (3,136)           -        (3,136) 
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16. ก าไรต่อหุน้ 
 
บรษิทัไมไ่ดร้วมจ านวนหุน้สามญัเทยีบเทา่จากการใชใ้บส าคญัแสดงสทิธคิ านวณการปรบัลดในก าไรต่อหุน้ทีอ่าจเกดิขึน้
จากการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั เน่ืองจากราคาตลาดของหุน้ถวัเฉลี่ยในระหว่างงวดต ่ากว่าราคาใช้
สทิธ ิ

 
17. สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

  
บรษิทัไม่มนีโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงนิที่เป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเกง็ก าไรหรอืเพื่อการค้า 
สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้ามไีว้เพื่อช่วยในการบรหิารความเสี่ยงที่เกิดจากการผนัผวนของอตัรา
แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 บรษิทัมสีญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าส าหรบัการรบัช าระเงนิจากลกูหนี้การคา้
และจา่ยช าระเงนิเจา้หนี้การคา้ทีเ่ปิดสถานะไวซ้ึง่มอีายรุะหวา่ง 1 เดอืน ถงึ 9 เดอืน ดงัน้ี 
 
 จ านวนเงนิตรา

ต่างประเทศ 
(พนัหน่วย) 

 อตัราแลกเปลีย่นตาม
สญัญา 
(บาท) 

 

สญัญาซื้อเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าส าหรบัการจา่ยช าระเงนิเจา้หนี้การคา้และทรสัตร์ซีทีส์ 
สกุลเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิา 101  31.05 – 33.14 
    

สญัญาขายเงนิตราต่างประเทศลว่งหน้าส าหรบัการรบัช าระเงนิลกูหนี้การคา้ 
สกุลเงนิเหรยีญออสเตรเลยี 43  23.90 – 23.97 
สกุลเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิา 73  31.05 
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(    นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ   )  ( นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร )  

 

18. สว่นงานด าเนินงาน 
 

บรษิทัมกีารจดักลุ่มส่วนงานที่รายงานตามภูมศิาสตร์ในประเทศและต่างประเทศ ส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่             
31 มนีาคม 2561 และ 2560 มดีงัน้ี 
 

      (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
  ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 
  

 
ผลติและจ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้า 

   ผลติและ
จ าหน่าย 

กระแสไฟฟ้า 

  

 ในประเทศ  ต่างประเทศ  ในประเทศ  รวม 
 2561  2560  2561  2560  2561  2561  2560 
              
รายไดจ้ากการขาย 63,083  141,521  16,335  53,416  35,956  115,374  194,937 
ตน้ทุนขาย (67,111)  (141,174)  (13,577)  (37,071)  (11,435)  (92,123)  (178,245) 
ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ตน้ (4,028)  347  2,758  16,345  24,521  23,251  16,692 
              
รายไดจ้ากการบรกิาร 3,852  4,358  -         -                -  3,852  4,358 
ตน้ทุนบรกิาร (3,137)  (3,404)  -         -                -  (3,137)  (3,404) 
ก าไรขัน้ตน้ 715  954  -         -                -  715  954 
              
ดอกเบีย้จา่ย     (4,512)  (2,343) 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย     (17,960)  (10,845) 
        
ขาดทุนก่อนภาษเีงนิได ้     (48,606)  (21,239) 
        
รวมสินทรพัย ์     1,937,896  1,147,647 
รวมหน้ีสิน     538,045  412,015 

 
ลกูคา้รายใหญ่  
ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2561 และ 2560 รายไดจ้ากลกูคา้หลกัซึง่เป็นบรษิทัเอกชนและหน่วยงาน
ภาครฐับาล จ านวนเงนิ 7.26 ลา้นบาท และ 76.48  ลา้นบาทตามล าดบั 
 

19. ภาระผกูพนัและหนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยทางอ้อมมภีาระผูกพนัจากการที่ธนาคารในประเทศได้ออกหนังสอื       
ค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัการปฏบิตัติามสญัญาซึ่งเป็นไปตามปกตธิุรกจิเป็นจ านวนเงนิรวมประมาณ 106.96 ลา้นบาท 
และ 3.30 ลา้นบาทตามล าดบั 
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