
 

รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดย                                            

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

เสนอ คณะกรรมการและผ ูถ้ือหุ้นของบริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่นรวมสําหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2561 งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สว่นของผูถ้อืหุน้รวมและงบกระแสเงนิสดรวมสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2561 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิระหว่างกาลรวมแบบยอ่ของบรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย และ
ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะของบรษิัท ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2561 งบกําไรขาดทุนและกําไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นเฉพาะของบรษิทัสาํหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2561 งบแสดง
การเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้เฉพาะของบรษิทัและงบกระแสเงนิสดเฉพาะของบรษิทัสาํหรบังวดหกเดอืน
สิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2561 และหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่เฉพาะของบรษิทั ควิทซี ี
เอนเนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) ซึง่ผูบ้รหิารของบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทาํและนําเสนอขอ้มลูทางการเงนิ
ระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง “การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล” ส่วน
ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการรายงานใหข้อ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการ
สอบทานของขา้พเจา้ 

 
ขอบเขตการสอบทาน  
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เรือ่ง “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิ
ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถาม
บุคลากรซึง่สว่นใหญ่เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทาน
อื่น การสอบทานน้ีมขีอบเขตจํากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีทําใหข้า้พเจา้ไมส่ามารถได้
ความเชือ่มัน่ว่าจะพบเรือ่งทีม่นีัยสาํคญัทัง้หมด ซึง่อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดง
ความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้

 

 

 

 

 



 
 

ข้อสรปุ 
 
จากการสอบทาน ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขึน้
ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 เรือ่ง “การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล” ในสาระสาํคญั 
 

 
 
นายนรินทร  ์ จรูะมงคล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
ทะเบยีนเลขที ่8593 
 
บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
14 สงิหาคม 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พนับาท)

 30 มิถนุายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  30 มิถนุายน 2561  31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ

หมายเหต ุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์ม ุนเวียน
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 5 306,231                90,993                  41,183                 44,810                  

เงนิลงทุนชัว่คราว 6 269,024                378,849                269,015                378,541                 

ลกูหน้ีการคา้และรายไดท้ีย่งัไมเ่รยีกชาํระ
     - ลกูคา้ทัว่ไป - สุทธิ 7 214,867                280,967                189,563                256,722                 

     - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 7, 8 982                      1,837                   982                     1,837                    

ลกูหน้ีอื่น - ลกูคา้ทัว่ไป 988                      -                      -                    -                       

ลกูหน้ีอื่น - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 8 1,793                   1,367                   7,468                   8,150                    

เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ยส่วนทีถ่งึกาํหนด
ชาํระภายในหน่ึงปี 8 -                      -                      112,000                -                       

สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 9 181,385                151,150                181,385                151,150                 

ภาษมีลูคา่เพิม่รอเรยีกคนื 21,336                  17,164                  21,336                 14,448                  

คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 4,587                   3,987                   4,543                   3,811                    

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 29,777                  8,758                   26,571                 7,872                    

รวมสินทรพัยห์ม ุนเวียน 1,030,970              935,072                854,046                867,341                 

สินทรพัยไ์ม ่หมุนเวียน
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช้ 10 21,119                  21,119                  -                      -                       

เงนิลงทุนใน
- บรษิทัยอ่ย - สุทธิ 11 -                      -                      488,570                14,855                  

- บรษิทัร่วม - สุทธิ 12 -                      210,043                -                      500                      

เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง - สุทธิ 8 12,965                  17,870                  12,965                 616,748                 

เงนิลงทุนอื่น 50                       50                       50                       50                        

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 13 691,952                688,963                334,117                320,481                 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์- สุทธิ 4,928                   5,503                   4,740                   5,325                    

คา่บรกิารเชื่อมต่อโครงขา่ยกระแสไฟฟ้า - สุทธิ 4,422                   4,585                   -                      -                       

สญัญาขายไฟฟ้า - สุทธิ 113,147                117,359                -                      -                       

คา่ความนิยม - สุทธิ 11 -                      -                      -                      -                       

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธิ 13,167                  33,274                  11,419                 31,155                  

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 3,285                   3,428                   2,964                   3,143                    

รวมสินทรพัยไ์ม ่หมุนเวียน 865,035                1,102,194              854,825                992,257                 

รวมสินทรพัย ์ 1,896,005              2,037,266              1,708,871             1,859,598              

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิระหว่างกาลน้ี 1

 งบการเงินเฉพาะของบริษทั งบการเงินรวม



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พนับาท)

 30 มิถนุายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  30 มิถนุายน 2561  31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ

หมายเหต ุ  แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)  แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)
หนี้สินและส่วนของผ ูถ้ือห ุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 202,561                320,554                 202,561                 320,554                

เจา้หนี้การคา้ 91,124                  42,831                  91,124                  42,831                  

เจา้หนี้อื่น - ผูค้า้ทัว่ไป 14,983                  11,557                  14,284                  10,305                  

เจา้หนี้อื่น - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 8 13                        19                        6                         19                        

ส่วนทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหนึ่งปี

- เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 14 75,240                  66,840                  8,400                    -                       

- หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 2,152                    2,714                    2,152                    2,342                    

- หนี้สนิตามภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 15 735                      178                      735                      178                      

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 24,083                  23,375                  20,943                  19,581                  

เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ 13,621                  14,583                  13,621                  14,583                  

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 8,896                    10,593                  7,042                    8,878                    

รวมหนี้สินหมุนเวียน 433,408                493,244                 360,868                 419,271                

หนี้สินไม ่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ 14 61,919                  89,400                  5,939                    -                       

หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ - สุทธิ 3,707                    3,042                    2,615                    2,139                    

หนี้สนิตามภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิ 15 9,659                    9,493                    9,457                    9,362                    
รวมหนี้สินไม ่หมุนเวียน 75,285                  101,935                 18,011                  11,501                  

รวมหนี้สิน 508,693                595,179                 378,879                 430,772                

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพูลพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 2

 งบการเงินเฉพาะของบริษทั งบการเงินรวม



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พนับาท)

 30 มิถนุายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  30 มิถนุายน 2561  31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ

 แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)  แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หนี้สินและส่วนของผ ูถ้ือห ุ้น (ต่อ)

ส่วนของผ ูถ้ือห ุ้น

ทุนเรอืนหุน้ - หุน้สามญั มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

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

ทุนทีอ่อกจําหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 

    341,092,557 หุน้

    (2560: 341,088,200 หุน้) 341,093                341,088                341,093                341,088                

ส่วนเกนิมูลค่าหุน้สามญั 1,178,867              1,178,829              1,136,572              1,136,534              

กําไร (ขาดทุน) สะสม

 - จดัสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย 20,000                  20,000                  20,000                  20,000                  

 - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (154,118)               (99,270)                 (167,673)               (68,796)                 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ (1,155)                  (1,200)                  -                      -                      

รวมส่วนของผ ูถ้ือห ุ้นของบริษทั 1,384,687              1,439,447              1,329,992              1,428,826              

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่อยู่ในอํานาจควบคุมในบรษิทัย่อย 2,625                   2,640                   -                      -                      

รวมส่วนของผ ูถ้ือห ุ้น 1,387,312              1,442,087              1,329,992              1,428,826              

รวมหนี้สินและส่วนของผ ูถ้ือห ุ้น 1,896,005              2,037,266              1,708,871              1,859,598              

-                            -                            -                            -                            

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพูลพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 3                         

 งบการเงินเฉพาะของบริษทั งบการเงินรวม



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

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้จากการขายและบริการ

รายไดจ้ากการขาย 8 270,451            235,374            233,533            235,374            

รายไดจ้ากการบรกิาร 8 6,090               7,030               6,250               7,030               
รวมรายได้จากการขายและบริการ 18 276,541            242,404            239,783            242,404            

ต้นทุนขายและบริการ

ตน้ทนุขาย (222,289)           (209,258)           (210,616)           (209,258)           

ตน้ทนุบรกิาร (2,971)              (2,385)              (2,971)              (2,385)              
รวมต้นทุนขายและบริการ 18 (225,260)           (211,643)           (213,587)           (211,643)           

กาํไรข ัน้ต้น 51,281             30,761             26,196              30,761             

กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น 6,119               168                 28                   345                 

รายไดอ้ืน่ 8 5,189               1,601               3,412               2,056               
กาํไรก่อนค่าใช้จ ่าย 62,589             32,530             29,636              33,162             

สว่นแบ่งขาดทนุของบรษิทัรว่มตามวธิสีว่นไดเ้สยี -                  (1,083)              -                  -                  

ขาดทนุจากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัรว่มทางออ้ม 12 (19,695)            -                  -                  -                  

คา่ใชจ้่ายในการขาย (13,706)            (11,954)            (13,706)             (11,954)            

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 8 (11,641)            (41,306)            (27,599)             (24,691)            
รวมค่าใช้จ ่าย (45,042)            (54,343)            (41,305)             (36,645)            

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 17,547             (21,813)            (11,669)             (3,483)              

ตน้ทนุทางการเงนิ 18 (4,004)              (2,791)              (2,344)              (2,773)              
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 13,543             (24,604)            (14,013)             (6,256)              

ผลประโยชน์ภาษเีงนิได ้(ภาษเีงนิได)้ (26,583)            1,579               (26,531)             1,579               
ขาดทุนสาํหรบังวด (13,040)            (23,025)            (40,544)             (4,677)              
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น

รายการทีส่ามารถจดัประเภทใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

   ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ - สทุธจิากภาษเีงนิได้ 458                 (365)                -                  -                  
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ 458                 (365)                -                  -                  

รวมขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด (12,582)            (23,390)            (40,544)             (4,677)              

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 4

งบการเงินเฉพาะของบริษทังบการเงินรวม



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

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัที่ 30 มิถนุายน

(หน่วย : พนับาท)

2561 2560 2561 2560

การแบ่งปันขาดทุน

สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (13,032)             (23,010)             (40,544)             (4,677)               
สว่นไดเ้สยีทีไ่มอ่ยูใ่นอาํนาจควบคุม (8)                     (15)                   -                   -                   

(13,040)             (23,025)             (40,544)             (4,677)               

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็

สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (12,643)             (23,320)             (40,544)             (4,677)               
สว่นไดเ้สยีทีไ่มอ่ยูใ่นอาํนาจควบคุม 61                    (70)                   -                   -                   

(12,582)             (23,390)             (40,544)             (4,677)               

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข ัน้พ้ืนฐาน

ขาดทุน (บาทต่อหุน้) (0.04)                (0.09)                (0.12)                (0.02)                

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก (หุน้) 341,090            270,000            341,090            270,000            

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรบัลด

ขาดทุน (บาทต่อหุน้) (0.04)                (0.08)                (0.12)                (0.02)                

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก (หุน้) 341,090            289,037            341,090            289,037            

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 5

งบการเงินเฉพาะของบริษทังบการเงินรวม



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

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้จากการขายและบริการ

รายไดจ้ากการขาย 8 385,825            430,312            312,951            430,312            

รายไดจ้ากการบรกิาร 8 9,942               11,387             10,102              11,387             
รวมรายได้จากการขายและบริการ 18 395,767            441,699            323,053            441,699            

ต้นทุนขายและบริการ

ตน้ทนุขาย (314,412)           (387,503)           (291,304)           (387,503)           

ตน้ทนุบรกิาร (6,108)              (5,789)              (6,108)              (5,789)              
รวมต้นทุนขายและบริการ 18 (320,520)           (393,292)           (297,412)           (393,292)           

กาํไรข ัน้ต้น 75,247             48,407             25,641              48,407             

กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น 5,394               458                 943                  634                 

รายไดอ้ืน่ 8 8,430               6,097               12,416              6,552               
กาํไรก่อนค่าใช้จ ่าย 89,071             54,962             39,000              55,593             

สว่นแบ่งขาดทนุของบรษิทัรว่มตามวธิสีว่นไดเ้สยี 12 (1,027)              (1,084)              -                  -                  

ขาดทนุจากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัรว่มทางออ้ม 12 (19,695)            -                  -                  -                  

คา่ใชจ้่ายในการขาย (21,912)            (24,461)            (21,912)             (24,461)            

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 8 (72,984)            (70,128)            (91,277)             (48,608)            
รวมค่าใช้จ ่าย (115,618)           (95,673)            (113,189)           (73,069)            

ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (26,547)            (40,711)            (74,189)             (17,476)            

ตน้ทนุทางการเงนิ 18 (8,516)              (5,134)              (4,952)              (5,116)              
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (35,063)            (45,845)            (79,141)             (22,592)            

ผลประโยชน์ภาษเีงนิได ้(ภาษเีงนิได)้ (19,808)            4,656               (19,736)             4,656               
ขาดทุนสาํหรบังวด (54,871)            (41,189)            (98,877)             (17,936)            
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น

รายการทีไ่มส่ามารถจดัประเภทใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั - สทุธจิากภาษี -                  (3,136)              -                  (3,136)              

รายการทีส่ามารถจดัประเภทใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

   ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ - สทุธจิากภาษเีงนิได้ 53                   (1,102)              -                  -                  
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ 53                   (4,238)              -                  (3,136)              

รวมขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด (54,818)            (45,427)            (98,877)             (21,072)            

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 6

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



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

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัที่ 30 มิถนุายน

(หน่วย : พนับาท)

2561 2560 2561 2560

การแบ่งปันขาดทุน

สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (54,848)             (41,158)             (98,877)             (17,936)             
สว่นไดเ้สยีทีไ่มอ่ยูใ่นอาํนาจควบคุม (23)                   (31)                   -                   -                   

(54,871)             (41,189)             (98,877)             (17,936)             

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็

สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (54,803)             (45,230)             (98,877)             (21,072)             
สว่นไดเ้สยีทีไ่มอ่ยูใ่นอาํนาจควบคุม (15)                   (197)                 -                   -                   

(54,818)             (45,427)             (98,877)             (21,072)             

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข ัน้พ้ืนฐาน

ขาดทุน (บาทต่อหุน้) (0.16)                (0.15)                (0.29)                (0.07)                

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก (หุน้) 341,089            270,000            341,089            270,000            

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรบัลด

ขาดทุน (บาทต่อหุน้) (0.16)                (0.14)                (0.29)                (0.06)                

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก (หุน้) 341,089            289,037            341,089            289,037            

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 7

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



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

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน

(หน่วย :พนับาท)

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของผ ู้ถือหุ้น

ทุนเร ือนหุ้น กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น ส่วนได้เสีย

ที่ออกและ ส่วนเกินมลูค่า ส่วนเกินมลูค่าหุ้น สาํรอง ผลต่างจากการ ที่ไม่อย ู่ใน รวมส่วนของ

หมายเหต ุ
รบัชาํระแล้ว หุ้นสามญั จากการรวมธรุกิจ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร แปลงค่างบการเงิน รวม อาํนาจควบคมุ ผ ู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

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

เพิม่ทุน 8                    69                   -                  -                  -                                    -                                 77                   -                    77                   

จ่ายเงนิปันผล -                  -                  -                  -                  (8,100)                                -                                 (8,100)              -                    (8,100)              
รายการเปลี่ยนแปลงส่วนของผ ู้ถือหุ้น 8                    69                   -                  -                  (8,100)                                -                                 (8,023)              -                    (8,023)              

ขาดทุนสาํหรบังวด -                  -                  -                  -                  (40,991)                              -                                 (40,991)            (31)                    (41,022)             

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด -                  -                  -                  -                  (3,136)                                (1,103)                             (4,239)              (166)                  (4,405)              
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                  -                  -                  -                  (44,127)                              (1,103)                             (45,230)            (197)                  (45,427)             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 270,008            305,008            -                  20,000             107,174                              (749)                               701,441            2,777                 704,218            

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

เพิม่ทุน 16 5                    38                   -                  -                  -                                    -                                 43                   -                    43                   
รายการเปลี่ยนแปลงส่วนของผ ู้ถือหุ้น 5                    38                   -                  -                  -                                    -                                 43                   -                    43                   

ขาดทุนสาํหรบังวด -                  -                  -                  -                  (54,848)                              -                                 (54,848)            (23)                    (54,871)             

กาํไรเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด -                  -                  -                  -                  -                                    45                                  45                   8                       53                   
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                  -                  -                  -                  (54,848)                              45                                  (54,803)            (15)                    (54,818)             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2561 341,093            1,136,572         42,295             20,000             (154,118)                             (1,155)                             1,384,687         2,625                 1,387,312          

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

8หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้

ส่วนของผ ู้ถือหุ้นของบริษทั

กาํไร (ขาดทุน) สะสม



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้อืหุ้น

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถนุายน

(หน่วย : พนับาท)
ทุนเร ือนหุ้น

ที่ออกและ ส่วนเกินมลูค่า สาํรอง
หมายเหตุ รบัชาํระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร รวม

งบการเงินเฉพาะของบริษทั

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 270,000                       304,939                       20,000                        162,031                       756,970                       

เพิม่ทนุ 8                               69                              -                             -                             77                              

จ่ายเงนิปันผล -                             -                             -                             (8,100)                         (8,100)                         
รายการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้อืหุ้น 8                               69                              -                             (8,100)                         (8,023)                         

ขาดทนุสาํหรบังวด -                             -                             -                             (17,936)                       (17,936)                        

ขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่สาํหรบังวด -                             -                             -                             (3,136)                         (3,136)                         
ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                             -                             -                             (21,072)                       (21,072)                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 270,008                       305,008                       20,000                        132,859                       727,875                       

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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้อืหุ้น

เพิม่ทนุ 16 5                               38                              -                             -                             43                              
รายการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้อืหุ้น 5                               38                              -                             -                             43                              

ขาดทนุสาํหรบังวด -                             -                             -                             (98,877)                       (98,877)                        
ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                             -                             -                             (98,877)                       (98,877)                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2561 341,093                       1,136,572                    20,000                        (167,673)                      1,329,992                     

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

9

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน

(หน่วย : พนับาท)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

ขาดทุนก่อนภาษเีงนิได้ (35,063)            (45,843)            (79,141)            (22,591)            

รายการปรบัปรงุกระทบขาดทุนก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสทุธิ

   ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจาํหน่าย 36,404             21,767             21,209             21,662             

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู 4,817               1,314               4,817               1,314               

ค่าเผือ่ (กลบัรายการค่าเผือ่) สนิคา้เสือ่มคุณภาพและมูลค่าสนิคา้ลดลง 4,088               (6,968)              4,088               (6,968)              

กําไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร (1,734)              (2,839)              (1,734)              (2,839)              

กําไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (3,807)              (455)                (1,350)              (455)                

กําไรจากการปรบัมูลค่าเงนิลงทุนทีย่งัไม่ไดเ้กดิขึน้จรงิ (507)                -                  (506)                -                  

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย -                  -                  86,285             -                  

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม -                  -                  500                 -                  

กลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ย -                  -                  (54,352)            -                  

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัรว่ม 4,035               -                  4,035               -                  

สว่นแบง่ขาดทุนของบรษิทัรว่มตามวธิสีว่นไดเ้สยี 1,027               1,084               -                  -                  

ขาดทุนจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มทางออ้ม 19,695             -                  -                  -                  

สาํรองหน้ีสนิตามภาระผกูพนัสาํหรบัผลประโยชน์พนักงาน 543                 451                 476                 451                 

ดอกเบีย้จา่ย 8,516               5,134               4,952               5,116               
เงินสดรบั (จ่าย) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

  ในสินทรพัยแ์ละหนี้สินดาํเนินงาน 38,014             (26,355)            (10,721)            (4,310)              
   สินทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพ่ิมขึน้) 

ลกูหน้ีการคา้และรายไดท้ีย่งัไม่เรยีกชาํระ - ลกูคา้ทัว่ไป 65,996             (109,128)           64,238             (109,128)           
ลกูหน้ีการคา้และรายไดท้ีย่งัไม่เรยีกชาํระ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 855                 (1,140)              855                 (1,140)              

ลกูหน้ีอื่น - ลกูคา้ทัว่ไป (988)                -                  -                  -                  
ลกูหน้ีอื่น - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง (426)                (461)                682                 (1,009)              

สนิคา้คงเหลอื (34,323)            18,927             (34,323)            18,927             

ภาษมีูลค่าเพิม่รอเรยีกคนื (4,172)              (6,016)              (6,888)              (4,666)              

ค่าใชจ้า่ยจา่ยลว่งหน้า (600)                (4,871)              (732)                (4,856)              

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น (19,294)            1,818               (16,975)            1,719               

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 143                 59                   179                 59                   
   หนี้สินดาํเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้ 47,747             (10,404)            47,747             (10,404)            

เจา้หน้ีอื่น - ผูค้า้ทัว่ไป 3,426               (1,452)              3,979               (1,588)              

เจา้หน้ีอื่น - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (6)                    (41)                  (13)                  (41)                  

ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย 708                 3,719               1,362               4,432               

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มทางออ้มคา้งจา่ย -                  64,263             -                  -                  

เงนิรบัลว่งหน้าจากลกูคา้ (962)                1,207               (962)                1,207               

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น (1,697)              2,408               (1,836)              2,313               
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน 94,421             (67,467)            46,592             (108,485)           

จา่ยดอกเบีย้ (8,335)              (4,812)              (4,775)              (4,812)              

จา่ยภาษเีงนิได้ (1,797)              (991)                (1,724)              (990)                
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 84,289             (73,270)            40,093             (114,287)           

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิระหว่างกาลน้ี 10

งบการเงินเฉพาะของบริษทังบการเงินรวม



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน

(หน่วย : พนับาท)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิลงทนุชัว่คราวลดลง 110,332           222,652           110,032           222,652          

เงนิใหกู้ย้มืแกบ่รษิทัทีเ่กีย่วขอ้งลดลง (เพิม่ข ึน้) 870                 -                 542,100           (112,000)         

เงนิลงทนุในบรษิทัย่อยเพิม่ข ึน้ -                 (264,403)          (560,000)          -                

เงนิลงทนุในบรษิทัรว่มทางออ้มเพิม่ข ึน้ (6,000)             -                 -                 -                

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายบรษิทัรว่มทางออ้ม 195,321           -                 -                 -                

เงนิมดัจําสาํหรบัศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการลงทนุ

     ทีส่ามารถเรยีกคนืไดล้ดลง -                 81,113             -                 -                

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายสนิทรพัย์ 2,485              2,232              2,485              2,232             

ซือ้สนิทรพัย์ (32,888)            (15,957)            (32,754)            (15,814)           

ซือ้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ (346)                (310)                (310)                (310)               

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 269,774           25,327             61,553             96,760            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคารลดลง (เพิม่ข ึน้) (117,994)          66,491             (117,994)          66,491            

เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารเพิม่ข ึน้ 15,039             -                 15,039             -                

จ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (34,120)            -                 (700)                -                

จ่ายชาํระเจา้หนี้ตามสญัญาเชา่การเงนิ (1,844)             (2,374)             (1,661)             (1,754)            
จ่ายเงนิปันผล -                 (8,100)             -                 (8,100)            
เงนิสดรบัจากการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สามญั 43                  77                  43                  77                 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (138,876)          56,094             (105,273)          56,714            

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิของบรษิทัย่อย

ทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 51                  (1,147)             -                 -                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) – สุทธิ 215,238           7,004              (3,627)             39,187            

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ้นงวด 306,231           105,656           41,183             63,499            

-                 -                 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
      รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด

 เงนิลงทนุในบรษิทัรว่มคา้งจ่าย -                 63,551             -                 -                

    ซือ้สนิทรพัย์ตามสญัญาเชา่การเงนิ 1,947              2,930              1,947              872                

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 11

งบการเงินเฉพาะของบริษทังบการเงินรวม



 
 
 

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

 

บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหวา่งกาลรวมแบบย่อ 
สาํหรบังวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
 
1. ลกัษณะการดาํเนินงาน 

 
บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิผลติและจําหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้าตามคําสัง่ซื้อของลูกคา้          
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “QTC” และเครื่องหมายการคา้ของลูกคา้ นอกจากน้ีบรษิทั
ยงัมกีารใหบ้รกิารด้านต่างๆ แก่ลูกคา้ เช่น งานตรวจสอบเชค็สภาพและบํารุงรกัษาตามกําหนดเวลางานซ่อมแซม   
และบาํรุงรกัษาหมอ้แปลง งานบรกิารเตมิน้ํามนัหมอ้แปลงไฟฟ้า งานบรกิารเช่าหมอ้แปลงไฟฟ้า เป็นตน้ เพือ่รองรบั
ความตอ้งการและอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ลกูคา้ทัง้ทีเ่ป็นลกูคา้ทีซ่ื้อหมอ้แปลงไฟฟ้าของบรษิทั และลกูคา้ทัว่ไป 

 
2. ขอ้มลูทัว่ไปและเกณฑใ์นการจดัทาํ  

 
งบการเงนิระหว่างกาลจดัทําขึ้นสําหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2561 และได้นําเสนอ        
ในสกุลเงนิไทยบาทตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล         
โดยไม่ไดร้วมขอ้มูลทัง้หมดในงบการเงนิประจําปีที่ได้จดัทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย ผูใ้ชง้บ
การเงนิควรใชง้บการเงนิระหว่างกาลน้ีควบคูก่บังบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
 
งบการเงนิระหว่างกาลน้ีไดม้กีารจดัทาํขึน้เป็นภาษาไทย การแปลงบการเงนิฉบบัน้ีเป็นภาษาอื่นควรใหส้อดคลอ้งกบั
งบการเงนิฉบบัภาษาไทย 
 
งบการเงนิระหว่างกาลน้ีไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่14 สงิหาคม 2561 

 
เกณฑใ์นการนําเสนองบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิรวมนี้ไดร้วมงบการเงนิของบรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย QTC–Panco Co., 
Ltd. และ บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล เพาเวอร ์จํากดั ซึ่งบรษิทัถอืหุ้นรอ้ยละ 85.00 และรอ้ยละ 99.99 ตามลําดบั และ
บรษิทัยอ่ยทางออ้ม บรษิทั แอล โซลาร ์1 จาํกดั ซึง่บรษิทัยอ่ยถอืหุน้รอ้ยละ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

 

ยอดสนิทรพัยร์วมของบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และรายไดร้วมของบรษิทั
ยอ่ยสาํหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2561 และ 2560 ในงบการเงนิรวมสรุปไดด้งันี้  
 

 

  
 

สนิทรพัยร์วมของบรษิทัยอ่ย
คดิเป็นอตัรารอ้ยละใน

สนิทรพัยร์วม 
รายไดร้วมของบรษิทัย่อยคดิเป็น 

อตัรารอ้ยละในรายไดร้วม 
  สถานที่

หลกั 30 มถุินายน 31 ธนัวาคม 

สําหรบังวดสามเดอืน 
สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 

สาํหรบังวดหกเดอืน 
สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 

บรษิทัยอ่ย ลกัษณะธุรกจิ ของธุรกจิ 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
         
ทางตรง         
QTC – Panco Co., Ltd. จาํหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้า ลาว 0.94 0.87       -       -       -       - 

บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล        
พาวเวอร ์จาํกดั 

 
ลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังาน

ทดแทน 

 

ไทย 

 

32.68 

 

32.68 

   

      -   

 

      - 

 

5.42 

 

      - 

         

ทางออ้ม         
บรษิทั แอล โซลาร ์1 จาํกดั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์     ไทย  29.70 27.81 13.40       - 26.51        - 

 
ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยที่สําคัญและยอดเงินลงทุนในบริษัทย่อยได้มีการ             
หกักลบออกจากงบการเงนิรวมแลว้ 

 
งบการเงนิรวมจดัทําขึน้โดยใช้นโยบายการบญัชเีดยีวกนัสําหรบัรายการบญัชทีีเ่หมอืนกนัสําหรบัการจดัทํางบการ 
เงนิเฉพาะของบรษิทัหรอืเหตุการณ์ทางบญัชทีีค่ลา้ยคลงึกนั 

 
งบการเงนิของบรษิทั QTC – Panco Co., Ltd. สาํหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2561 และ 
2560 ทีร่วมอยูใ่นงบการเงนิรวมสาํหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2561 และ 2560 ไดจ้ดัทํา
ขึน้โดยฝ่ายบรหิารและไมไ่ดผ้า่นการตรวจสอบและสอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทัยอ่ย 
 
บริษัทย่อย 
บรษิทัย่อยเป็นกจิการทีอ่ยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบรษิทั การควบคุมเกดิขึน้เมื่อกลุ่มบรษิทัเปิดรบัหรอืมสีทิธใิน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี่ยวขอ้งกบักจิการนัน้และมคีวามสามารถในการใชอ้ํานาจเหนือกจิการนัน้ทําใหเ้กดิผล
กระทบต่อจํานวนเงนิผลตอบแทนของบรษิทั งบการเงนิของบรษิทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงนิรวม นับแต่วนัทีม่กีาร
ควบคมุจนถงึวนัทีก่ารควบคุมสิน้สุดลง  
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3. นโยบายการบญัชทีีส่าํคญั 
 
งบการเงนิระหว่างกาลน้ีจดัทําขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชเีช่นเดยีวกบัทีใ่ชส้าํหรบัการจดัทาํงบการเงนิของบรษิทัและ
บรษิทัย่อยสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบั
ปรบัปรุงใหม่ การตคีวามมาตรฐาน รวมถงึแนวปฏบิตัทิางการบญัช ีซึง่มผีลบงัคบัใชส้าํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่
ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2561 การปรบัปรุงมาตรฐานรายงานทางการเงนิดงักล่าวมขีึน้เพือ่ใหม้เีน้ือหาเทา่เทยีมกบั
มาตรฐานรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ ซึง่สว่นใหญ่เป็นการปรบัปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตคีวามมาตรฐาน
และการใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏบิตันิี้
ไมม่ผีลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนิระหว่างกาลของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 

 
ในระหว่างงวด สภาวชิาชพีบญัชไีดเ้ผยแพร่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 “รายไดจ้ากสญัญาทีท่ํากบั
ลูกคา้” ซึ่งจะมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2562 โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 นําเสนอ
หลกัการการรบัรูร้ายได้ใหม่แทนทีม่าตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่18 เรือ่ง “รายได”้ มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่11 เรื่อง 
“สญัญาก่อสรา้ง” รวมถงึการตคีวามมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายไดอ้กีหลายฉบบั มาตรฐานฉบบัใหม่ไดม้กีารกําหนด
หลกัการในการรบัรู้รายได้และให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีเพิ่มเติมในหลายเรื่อง ซึ่งมีรายละเอียดอย่างจํากัด                 
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ใช้ในปัจจุบนั บรษิทัและบรษิัทย่อยจะนํามาตรฐานฉบบัใหม่น้ีมาถือปฎิบตัิ             
เมือ่มผีลบงัคบัใช ้และฝ่ายบรหิารอยูร่ะหวา่งการประเมนิผลกระทบต่องบการเงนิในงวดทีเ่ริม่ตน้ใชม้าตรฐานน้ี 
 

4. การประมาณการและการใชดุ้ลยพนิิจ 
 

ในการจดัทาํงบการเงนิระหว่างกาล ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานเกี่ยวกบัการรบัรู ้
และการวดัมูลค่าของสนิทรพัย์ หน้ีสนิ รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจรงิอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพนิิจ      
การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานทีจ่ดัทาํโดยฝ่ายบรหิาร  

 
การใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตฐิาน ทีนํ่ามาใช้ในงบการเงนิระหว่างกาล รวมถงึแหล่งขอ้มูลสําคญั
เกีย่วกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ ถอืตามเกณฑ์เช่นเดยีวกบัทีใ่ช้ในการจดัทํางบการเงนิประจําปีสิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
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5. เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 
 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 30 มถุินายน  

2561 
31 ธนัวาคม  

2560 
 30 มถุินายน  

2561 
31 ธนัวาคม  

2560 
        

เงนิสด  103  83  77  61 
เชค็ในมอื 1,819         -          1,819          - 
เงนิฝากธนาคาร - บญัชกีระแสรายวนั 21,756  28,712  7,207 14,241 
เงนิฝากธนาคาร - บญัชอีอมทรพัย ์ 282,553  62,198  32,080 30,508 

รวม 306,231  90,993 41,183 44,810 

 
6. เงนิลงทนุชัว่คราว 
 

รายการเคลือ่นไหวระหว่างงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2561 มดีงัน้ี 
 
   (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 378,849  378,541 
บวก เงนิลงทนุเพิม่ 538,100  538,100 
หกั   จาํหน่ายออก                                         (648,432)  (648,132) 
กาํไรจากการปรบัมลูคา่ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 507  506 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 269,024  269,015 

 
กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนชัว่คราวในกองทุนเปิด ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากธนาคารประเภทออมทรพัย์
ทัว่ไป เงินลงทุนดงักล่าวไมม่ขีอ้จาํกดัในการเบกิถอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            16 
(    นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ   )  ( นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร )  

 

7. ลกูหน้ีการคา้และรายไดท้ีย่งัไม่เรยีกชาํระ – สุทธ ิ
                 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 30 มถุินายน  

2561 
31 ธนัวาคม  

2560 
 30 มถุินายน  

2561 
31 ธนัวาคม  

2560 
        

กจิการอื่นๆ  243,056  304,339  217,752  280,094 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั      982  1,837  982  1,837 
รวม 244,038  306,176  218,734  281,931 
หกั คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู (28,189)  (23,372)  (28,189)  (23,372) 
สุทธ ิ 215,849  282,804  190,545  258,559 

 
ยอดคงเหลอืของลกูหน้ีการคา้ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 แยกตามอายุหน้ีทีค่า้งชําระ
ไดด้งัน้ี 

                   (หน่วย : พนับาท)   
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 30 มถุินายน  

2561 
31 ธนัวาคม  

2560 
 30 มถุินายน  

2561 
31 ธนัวาคม  

2560 
ลกูหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไมเ่รยีกชาํระ  
    – ลกูคา้ทัว่ไป – สทุธ ิ

      

ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 112,543  137,782  112,543  125,202 
เกนิกาํหนดชาํระ :        
     ไมเ่กนิ 3 เดอืน 75,143  93,201  49,839  81,536 
     3 – 6 เดอืน 13,902  28,076  13,902  28,076 
     6 – 12 เดอืน 13,118  20,388  13,118  20,388 
     มากกว่า 12 เดอืน 28,350  24,892  28,350  24,892 
รวม 243,056  304,339  217,752  280,094 
หกั คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู (28,189)  (23,372)  (28,189)  (23,372) 
สทุธ ิ 214,867  280,967  189,563  256,722 
        
ลกูหนี้การคา้ – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง        
ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 548  1,594  548  1,594 
เกนิกาํหนดชาํระ :        
     ไมเ่กนิ 3 เดอืน 434  243  434  243 
รวม 982  1,837  982  1,837 

 
โดยปกตริะยะเวลาการใหส้นิเชือ่แก่ลกูคา้ของกลุ่มบรษิทั มรีะยะเวลาตัง้แต่ 30 - 90 วนั 
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บรษิทัมรีายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2561 และ 2560        
มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 
   (หน่วย : พนับาท) 

 
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 
 2561  2560 
    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม  23,372 19,116 
บวก คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญูระหวา่งงวด 7,434 1,803 
หกั กลบัรายการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูระหว่างงวด (2,617) (489) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถุินายน 28,189 20,430 

 
8. รายการระหว่างบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
บรษิทัมรีายการธุรกจิกบับรษิทัและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั บรษิทัเหล่าน้ีเกีย่วขอ้งกนัโดยมกีารถอืหุน้ และ/หรอืกรรมการ
รว่มกนั รายการธุรกจิดงักลา่วแสดงไวใ้นงบการเงนิตามเงือ่นไขและเกณฑก์ารคา้ทัว่ไป และใกลเ้คยีงกบัราคาตลาด 

 
รายการธุรกจิระหว่างบรษิทัและบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนัที่มสีาระสําคญัสาํหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สุดวนัที่ 
30 มถุินายน 2561 และ 2560 มดีงัน้ี 
 
    (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 นโยบาย                

การกําหนดราคา 
สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน 

 2561 2560 2561 2560 
รายไดข้ายสนิคา้      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ราคาตลาด 813 1,691 813 1,691 

      
รายไดอ้ื่น      
      บรษิทัย่อย ตามทีต่กลงร่วมกนั               -               - 86               - 

      
รายไดด้อกเบีย้รบั      
      บรษิทัย่อย รอ้ยละ 4.0 ต่อปี                -                - 1,117                - 
      บรษิทัร่วม รอ้ยละ 5.5 ต่อปี 231 233 230 233 
รวม  231 233 1,347 233 

      
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร      
      บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ตามทีต่กลงร่วมกนั               - 21               - 21 
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    (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 นโยบาย                

การกําหนดราคา 
สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 

 2561 2560 2561 2560 
      
คา่ตอบแทนผูบ้รหิารสาํคญั      
      ผลประโยชน์ปัจจบุนั  6,518 6,086 5,198 6,086 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  119 78 85 78 
รวม  6,637 6,164 5,283 6,164 

 

 
    (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 นโยบาย                

การกําหนดราคา 
สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 

 2561 2560 2561 2560 
รายไดข้ายสนิคา้      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ราคาตลาด 1,790 3,922 1,790 3,922 

      
รายไดอ้ื่น      
      บรษิทัย่อย ตามทีต่กลงร่วมกนั               -               - 216               - 
      บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ตามทีต่กลงร่วมกนั 20               - 20               - 
รวม  20               - 236               - 

      
รายไดด้อกเบีย้รบั      
      บรษิทัย่อย รอ้ยละ 4.0 ต่อปี               -               - 7,063                - 
      บรษิทัร่วม รอ้ยละ 5.5 ต่อปี 453 866 453 866 
รวม  453 866 7,516 866 

      
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร      
      บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ตามทีต่กลงร่วมกนั               - 31               - 31 

      
คา่ตอบแทนผูบ้รหิารสาํคญั      
      ผลประโยชน์ปัจจบุนั  13,413 12,040 10,773 12,040 
      ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  238 156 170 156 
รวม  13,651 12,196 10,943 12,196 
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ยอดคงเหลอืทีม่สีาระสาํคญักบับรษิทัและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560       
มดีงัน้ี 

 
   (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  30 มถิุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560    30 มถิุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560    
ลกูหน้ีการคา้ – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  982      1,837 982   1,837   

      
ลกูหน้ีอืน่ – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      
   บรษิทัย่อย                  -                 - 5,675    6,821 
   บรษิทัร่วม  1,793 1,348 1,793 1,329 
   บรษิทัร่วมทางออ้ม                  -           19                -                 - 

รวม  1,793 1,367 7,468 8,150 

      
เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

บรษิทัย่อย                  -                 -          112,000   654,100 

    บรษิทัร่วม  17,000 17,000 17,000 17,000 
    บรษิทัร่วมทางออ้ม                   - 870                -                  - 
รวม  17,000 17,870 129,000 671,100 
หกั คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู                (4,035)                - (4,035) (54,352) 
สทุธ ิ  12,965 17,870 124,965 616,748 
 จดัประเภทเป็นสว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี                  -                 - (112,000)                 - 

เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง - สทุธ ิ  12,965 17,870 12,965 616,748 

      
เจา้หน้ีอืน่ – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      

    บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  13 19 6 19 

      
หน้ีสนิตามภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน      
    ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - ผูบ้รหิารสาํคญั 

 3,119 2,827 2,921 2,696 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมเีงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ย จาํนวน 654.10 ลา้นบาท เงนิใหกู้ย้มืดงักล่าวมดีอกเบี้ย
ในอตัรารอ้ยละ 4.00 ต่อปี ไม่มคีํ้าประกนั มกีําหนดชําระคนืเมื่อทวงถาม บรษิทัไม่มคีวามประสงคท์ีจ่ะเรยีกชําระคนื
เงนิกู้ยมืดงักล่าวภายในระยะเวลา 1 ปี เพื่อเป็นการสนับสนุนสภาพคล่องของบรษิัทย่อย ในระหว่างงวดหกเดอืน
สิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2561 บรษิทักําหนดใหบ้รษิทัย่อยชาํระคนืเงนิกู้ยมืดงักล่าว ภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
ดงันัน้บรษิทัจงึจดัประเภทเงนิใหกู้ย้มืทีค่งคา้ง ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 จาํนวนเงนิ 112.00 ลา้นบาท เป็นสว่นทีถ่งึ
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  
 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมเีงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัรว่ม จาํนวน 17.00 ลา้นบาท เงนิให้
กูย้มืดงักล่าวมดีอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 5.50 ต่อปี ไมม่คีํ้าประกนั บรษิทัไม่มคีวามประสงคท์ีจ่ะเรยีกชาํระคนืเงนิกู้ยมื
ดงักลา่วภายในระยะเวลา 1 ปี เพือ่เป็นการสนับสนุนสภาพคลอ่งของบรษิทัรว่ม 
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การเปลี่ยนแปลงในบัญชีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561               
มรีายละเอยีดดงัน้ี 
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 17,870                          671,100 
หกั รบัชาํระคนืเงนิกูร้ะหว่างงวด (870)  (542,100) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 17,000  129,000 

 
การเปลี่ยนแปลงในบญัชคี่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของเงนิใหกู้้ยมืแก่บรษิทัที่เกี่ยวขอ้งสําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่            
30 มถุินายน 2561 มรีายละเอยีดดงัน้ี 
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2561                            -             54,352   
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูระหวา่งงวด 4,035  4,035 
กลบัรายการค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูระหว่างงวด                            -  (54,352) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561        4,035          4,035   

 
 

9. สนิคา้คงเหลอื – สทุธ ิ
  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  30 มถุินายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 
     
วตัถุดบิ 83,816 70,897 
งานระหวา่งทาํ  29,415 10,699 
สนิคา้สาํเรจ็รปู 71,628 71,279 
สนิคา้ระหว่างทาง 5,434 3,095 
รวม 190,293 155,970 
หกั คา่เผือ่สนิคา้เสือ่มคุณภาพและมลูค่าสนิคา้ลดลง (8,908) (4,820) 
สนิคา้คงเหลอื – สุทธ ิ 181,385 151,150 
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บริษัทมีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและมูลค่าสินค้าลดลงสําหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่          
30 มถุินายน 2561 และ 2560 ดงัต่อไปน้ี 

 
  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 
  2561 2560 
     
ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม  4,820 9,818 
คา่เผือ่ (กลบัรายการคา่เผือ่) ระหว่างงวด 4,088 (6,968) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถุินายน  8,908 2,850 

 
10. เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช ้
 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัยอ่ยทางออ้มมเีงนิฝากธนาคารจํานวน 21.12 ลา้นบาท 
และ 21.12 ลา้นบาท ตามลาํดบั มขีอ้จาํกดัการใชเ้น่ืองจากเป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนัเงนิกูย้มืกบัธนาคารพาณิชยต์ามที่
กลา่วไวใ้นหมายเหตุ 14 
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11. เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย – สทุธ ิ
 

 

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

 ประเภทกจิการ  
30 มถิุนายน    

2561  
31 ธนัวาคม 

2560  
30 มถิุนายน   

2561  
31 ธนัวาคม 

2560 
 30 มถิุนายน    

2561  
31 ธนัวาคม 

2560 
              
บรษิทัยอ่ยทางตรง              
QTC – Panco Co., Ltd. จาํหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้า  21,947  21,947  85.00  85.00  18,655  18,655 
บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล พาวเวอร ์จาํกดั     ลงทนุในธุรกจิโรงไฟฟ้า  

พลงังานทดแทน 
  

700,000 
  

140,000 
  

99.99 
  

99.99 
  

700,000 
 

140,000 
รวม          718,655  158,655 
หกั คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย          (230,085)  (143,800) 
สทุธ ิ              488,570  14,855 
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บริษัทมีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยสําหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่                   
30 มถุินายน 2561 ดงัตอ่ไปน้ี 
 
  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
   
ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม 2561  143,800 
บวก คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยระหว่างงวด  86,285 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561  230,085 

 
เมื่อวนัที่ 22 มนีาคม 2561 บรษิัทลงทุนในบริษัทย่อย (บรษิัท คิวทซีี โกลบอล พาวเวอร์ จํากดั) เพิม่ขึ้นจํานวน 
560.00 ลา้นบาท โดยบรษิทัย่อยเพิม่ทุนจดทะเบยีน 560.00 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 140.00 ลา้นบาท เป็น
จาํนวน 700.00 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญั 56.00 ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไว ้10.00 บาทต่อหุน้ ซึง่บรษิทัยอ่ยไดจ้ด
ทะเบยีนเพิม่ทุนกบักรมพฒันาธุรกจิการคา้แลว้เมือ่วนัที ่22 มนีาคม 2561 
 
ในระหว่างงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2561 บรษิทัไดท้บทวนมลูคา่ทีค่าดว่าจะไดร้บัของเงนิลงทุนในบรษิทั
ยอ่ยและบนัทกึคา่เผือ่การดอ้ยคา่เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยเพิม่ขึน้ 86.29 ลา้นบาท เป็นจาํนวนรวม 230.09 ลา้นบาท 
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12.    เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม – สทุธ ิ
 

             (หน่วย : พนับาท) 
       งบการเงนิรวม 

   ทนุชาํระแลว้  สดัสว่นเงนิลงทนุ (รอ้ยละ)  วธิรีาคาทนุ  วธิสีว่นไดเ้สยี 

 ประเภทกจิการ  
30 มถิุนายน   

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560  
30 มถิุนายน    

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560 
 30 มถิุนายน   

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560  
30 มถิุนายน

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560 
                  
บรษิทัรว่มทางตรง                  
บรษิทั พพีดีบับลวิอ ีจาํกดั ผลติและจาํหน่ายไฟฟ้า                 
 จากพลงังานทางเลอืก  1,000  1,000  49.98  49.98         500  500         -         - 
หกั คา่เผือ่การดอ้ยค่าของเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม           (500)          -         -         - 
สทุธ ิ                  -  500         -         - 

                  
บรษิทัรว่มทางออ้ม                  
บรษิทั พลงังานเพือ่โลกสเีขยีว (ประเทศไทย) จาํกดั พลงังานทดแทน         -  56,756         -  15.00         -  269,053         -  271,776 
หกั คา่หุน้คา้งจ่าย                  -  (61,733)         -  (61,733) 
สทุธ ิ                  -  207,320         -  210,043 

                  
รวมเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม                  -  207,820         -  210,043 

                  
              
            (หน่วย : พนับาท) 
       งบการเงนิเฉพาะ 

   ทนุชาํระแลว้  สดัสว่นเงนิลงทนุ (รอ้ยละ)  วธิรีาคาทนุ 

 ประเภทกจิการ  
30 มถิุนายน   

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560  
30 มถิุนายน    

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560 
 30 มถิุนายน   

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560 
              
บรษิทัรว่มทางตรง              
บรษิทั พพีดีบับลวิอ ีจาํกดั ผลติและจาํหน่ายไฟฟ้า             
 จากพลงังานทางเลอืก  1,000  1,000  49.98  49.98  500  500 
หกั คา่เผือ่การดอ้ยค่าของเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม           (500)          - 
สทุธ ิ                      -  500 



 
 
 

__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            25 
(    นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ   )  ( นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร )  

 

รายการเคลือ่นไหวของเงนิลงทนุในบรษิทัรว่มในสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2561 มดีงัน้ี 
 

  (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม (วธิสีว่นไดเ้สยี) 
  

บรษิทัรว่มทางตรง 
บรษิทัรว่ม
ทางออ้ม 

 
รวม 

    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2561              - 210,043 210,043 
บวก จ่ายชาํระคา่หุน้เพิม่เตมิตามสญัญาซือ้ขายหุน้              - 6,000 6,000 
หกั สว่นแบ่งขาดทุนของบรษิทัรว่ม              - (1,027) (1,027) 

ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในระหว่างงวด              - (19,695) (19,695) 
จาํหน่ายเงนิลงทุนในระหว่างงวด              - (195,321) (195,321) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561              -              -              - 

 
เมื่อวนัที่ 31 มกราคม 2561 บรษิทั พลงังานเพื่อโลกสเีขยีว (ประเทศไทย) จํากดั ยงัดําเนินการตามเงื่อนไขบงัคบั         
หลงัการเขา้ทํารายการไม่สําเรจ็ครบถ้วน บรษิทัย่อยจงึใช้สทิธิตามเงื่อนไขที่กําหนดในสญัญาซื้อขายหุน้ ขายเงนิ
ลงทุนในบรษิทัดงักล่าวคนืใหแ้ก่ผูข้ายจาํนวน 5.75 ลา้นเหรยีญดอลล่ารส์หรฐั และ 5.52 ลา้นบาท 
 
ในระหว่างงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2561 บรษิทั พลงังานเพื่อโลกสเีขยีว (ประเทศไทย) จํากดั ไดเ้รยีก
ชําระเงนิเพิม่ทุนจํานวน 40.00 ลา้นบาท โดยบรษิทัย่อยได้ชําระเงนิเพิม่จํานวน 6.00 ลา้นบาท (ตามสดัส่วนการถอื
หุน้รอ้ยละ 15) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขในสญัญาซื้อขายหุน้ โดยบรษิทัย่อยไดร้บัเงนิจากการจําหน่ายเงนิลงทุนใน
บรษิทัรว่มทางออ้มแลว้เป็นจาํนวน 195.32 ลา้นบาท ในระหว่างงวด 
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13. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธ ิ    
 
 ในระหว่างงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2561 มรีายการเปลี่ยนแปลงอย่างย่อในบญัช ีที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ ดงัต่อไปน้ี 

 
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    
มลูคา่สทุธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2561 688,963  320,481 
ซือ้สนิทรพัยร์ะหว่างงวด 34,835  34,701 
จาํหน่ายสนิทรพัยร์ะหว่างงวด (749)  (749) 
คา่เสือ่มราคาสาํหรบังวด (31,110)  (20,316) 
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ 13                          - 
มลูคา่สทุธติามบญัช ีณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 691,952  334,117 

 
บรษิทัย่อยทางออ้มไดจ้ดจํานองทีด่นิพรอ้มอาคาร สิง่ปลกูสรา้งบนทีด่นิและอุปกรณ์ผลติกระแสไฟฟ้าซึ่งตดิตัง้บนดนิ
เพือ่ใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนัวงเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (หมายเหตุ 14) 

 
14. เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 
 

การเปลี่ยนแปลงในบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 มี
รายละเอยีดดงัน้ี 
 
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 156,240                            - 
บวก เงนิกูย้มืเพิม่ขึน้ระหวา่งงวด 15,039  15,039 
หกั จ่ายชาํระคนื (34,120)  (700) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 137,159  14,339 
หกั สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (75,240)  (8,400) 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สทุธ ิ 61,919                            5,939 
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ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 บรษิทัมเีงนิกู้ยมืจากธนาคารจํานวน 14.34 ลา้นบาท อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ MLR-1.50 
ต่อปี สําหรบั 12 เดอืนแรกนับจากวนัที่เบกิเงนิกู้งวดแรกและ อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ MLR-1.00 ต่อปี สําหรบังวดที่
เหลอื มกีําหนดชําระคนื 0.70 ลา้นบาทต่อเดอืน โดยเริม่ชําระตัง้แต่เดอืนมถุินายน 2561 และครบกําหนดชําระงวด
สดุทา้ยในเดอืนมถุินายน 2563  
 
ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2561 บรษิัทย่อยทางอ้อมมีวงเง ินสนิเชื่อจากธนาคารจํานวน 535.00 ล้านบาท อตัรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี สําหรบั 18 เดอืนแรกนับจากวนัที่เบกิเงนิกู้งวดแรกและ อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ MLR-
1.50 ต่อปี สําหรบังวดทีเ่หลอื มกีําหนดชําระคนื 5.57 ล้านบาทต่อเดอืน โดยเริม่ชําระตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2555 
และครบกําหนดชําระงวดสุดทา้ยในเดอืนเมษายน 2563 เงนิกู้ยมืน้ีคํ้าประกนัโดยการจดจํานองที่ดนิพรอ้มสิง่ปลูก
สรา้งบนทีด่นิและอุปกรณ์ผลติกระแสไฟฟ้า และการโอนสทิธทิีจ่ะถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากธนาคารและโอนสทิธกิาร
รบัเงนิทีจ่ะไดร้บัภายใตส้ญัญาซือ้ขายไฟฟ้า  

 
15. หน้ีสนิภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน 

 
สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2561 บรษิทัมรีายการเปลีย่นแปลงประมาณการหน้ีสนิตามภาระผูกพนั
สาํหรบัผลประโยชน์พนักงาน ดงัต่อไปน้ี 
 
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 9,671  9,540 
ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 543  476 
ตน้ทุนทางการเงนิ 180  176 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 10,394  10,192 
หกั สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (735)  (735) 
สทุธ ิ 9,659  9,457 
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คา่ใชจ้่ายประมาณการผลประโยชน์พนักงานทัง้หมดทีร่บัรูใ้นงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด
สามเดอืนและหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2561 และ 2560 มดีงัน้ี 
 
    (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 
  2561 2560 2561 2560 
      
กาํไรขาดทุน      
    ตน้ทนุบรกิาร  270 225 238 225 
    ตน้ทนุทางการเงนิ  90 75 88 75 
      
    (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 
  2561 2560 2561 2560 
      
กาํไรขาดทุน      
    ตน้ทนุบรกิาร  543 451 476 451 
    ตน้ทนุทางการเงนิ  180 150 176 150 
      
กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น      
    ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั                 

     คณิตศาสตรป์ระกนัภยั           - 3,920          - 3,920 
 

16. ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ
 
รายการเคลือ่นไหวในระหว่างงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2561 ของใบสาํคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สามญัมดีงัน้ี 

 
 จาํนวนใบสําคญั 
 แสดงสทิธซิื้อหุน้สามญั 
  

ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 67,062,956 
ใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ (4,288) 
ใบสาํคญัแสดงสทิธหิมดอายุ (67,058,668) 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 - 
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17. สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศลว่งหน้า 
  
บรษิทัไม่มนีโยบายทีจ่ะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงนิที่เป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเกง็กําไรหรอืเพื่อการค้า 
สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้ามีไว้เพื่อช่วยในการบรหิารความเสี่ยงที่เกิดจากการผนัผวนของอตัรา
แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2561 บรษิัทมสีญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าสําหรบัการรบัชําระเงนิจากลูกหน้ี
การคา้และจ่ายชาํระเงนิเจา้หน้ีการคา้ทีเ่ปิดสถานะไวซ้ึง่มอีายุระหว่าง 1 เดอืน ถงึ 9 เดอืน ดงัน้ี 
 

 จาํนวนเงนิตราต่างประเทศ 
(พนัหน่วย) 

 อตัราแลกเปลีย่นตามสญัญา 
(บาท) 

 

สัญญาซ้ือเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าสําหรับการจ่ายชําระเงนิเจ้าหน้ีการค้าและทรัสต์รีซีทส์ 
สกุลเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิา 1,390  31.05 – 32.90 
    

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าสําหรับการรับชําระเงนิลูกหน้ีการค้า 
สกุลเงนิเหรยีญออสเตรเลยี 1,489  23.93 – 24.34 
สกุลเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิา 718    31.88 – 33.09 

 

18. สว่นงานดาํเนินงาน 
 

บรษิทัมกีารจดักลุ่มส่วนงานทีร่ายงานตามภูมศิาสตร์ในประเทศและต่างประเทศ สําหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืน
สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2561 และ 2560 มดีงัน้ี 
 
      (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 
  

ผลติและจาํหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้า 
ผลติและจาํหน่าย 
กระแสไฟฟ้า 

 
 

 ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ รวม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2561 2560 
        
รายไดจ้ากการขาย 144,769 166,511 88,764 68,863 36,918 270,451 235,374 
ตน้ทนุขาย (138,117) (164,295) (72,499) (44,963) (11,673) (222,289) (209,258) 
กาํไรขัน้ตน้ 6,652 2,216 16,265 23,900 25,245 48,162 26,116 

        
รายไดจ้ากการบรกิาร 6,090 7,030         -        -             - 6,090 7,030 
ตน้ทนุบรกิาร (2,971) (2,385)         -        -             - (2,971) (2,385) 
กาํไรขัน้ตน้ 3,119 4,645         -        -             - 3,119 4,645 

        
ดอกเบีย้จา่ย      (4,004) (2,791) 
คา่เสือ่มราคาและค่าตดัจาํหน่าย     (18,444) (10,922) 
       
กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษเีงนิได ้     13,543 (24,604) 
       
รวมสินทรพัย ์     1,896,005 1,298,423 

รวมหน้ีสิน     508,693 594,203 
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      (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 
  

ผลติและจาํหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้า 
ผลติและจาํหน่าย 
กระแสไฟฟ้า 

 
 

 ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ รวม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2561 2560 
        
รายไดจ้ากการขาย 207,852 308,032 105,099 122,280 72,874 385,825 430,312 
ตน้ทนุขาย (205,228) (305,469) (86,076) (82,034) (23,108) (314,412) (387,503) 
กาํไรขัน้ตน้ 2,624 2,563 19,023 40,246 49,766 71,413 42,809 

        
รายไดจ้ากการบรกิาร 9,942 11,387         -         -                 -  9,942 11,387 
ตน้ทนุบรกิาร (6,108) (5,789)             -         -                 - (6,108) (5,789) 
กาํไรขัน้ตน้ 3,834 5,598             -         -                 -  3,834 5,598 

        
ดอกเบีย้จา่ย      (8,516) (5,134) 
คา่เสือ่มราคาและค่าตดัจาํหน่าย     (36,404) (21,767) 
       
ขาดทนุก่อนภาษเีงนิได ้     (35,063) (45,845) 

       
รวมสินทรพัย ์     1,896,005 1,298,423 

รวมหน้ีสิน     508,693 594,203 

 
ลกูคา้รายใหญ่  
สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2561 และ 2560 รายไดจ้ากลกูคา้หลกัซึง่เป็นหน่วยงานเอกชน จาํนวน 
176.42 ลา้นบาท และ 139.59 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 
สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2561 และ 2560 รายไดจ้ากลูกคา้หลกัซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชน จํานวน 
254.30 ลา้นบาท และ 256.08 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

19. ภาระผกูพนัและหน้ีสนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยทางออ้มมภีาระผูกพนัจากการทีธ่นาคารในประเทศไดอ้อกหนังสอื       
คํ้าประกนัเพือ่คํ้าประกนัการปฏบิตัติามสญัญาซึ่งเป็นไปตามปกตธุิรกจิเป็นจํานวนเงนิรวมประมาณ 75.66 ลา้นบาท 
และ 3.30 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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