
 

รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดย                                            

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

เสนอ คณะกรรมการและผูถื้อหุ้นของบริษทั คิวทีซี เอนเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 

 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่นรวมส าหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 และ                
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวา่งกาลรวมแบบยอ่ของบรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั
ยอ่ย และไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะบรษิทั ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 งบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นเฉพาะบรษิทัส าหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2561 งบแสดงการ
เปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้เฉพาะบรษิทัและงบกระแสเงนิสดเฉพาะบรษิทัส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที่ 
30 กนัยายน 2561 และหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเฉพาะบรษิัท  ควิทซีี เอนเนอร์ยี่ 
จ ากดั (มหาชน) ซึง่ผูบ้รหิารของบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาล
เหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่วนข้าพเจ้าเป็น
ผูร้บัผดิชอบในการรายงานใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของ
ขา้พเจา้ 

 
ขอบเขตการสอบทาน  
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เรื่อง “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิ
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถาม
บุคลากรซึง่สว่นใหญ่เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัชี และการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทาน
อื่น การสอบทานน้ีมขีอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีท าใหข้า้พเจา้ไมส่ามารถได้
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 
8 พฤศจกิายน 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หน่วย : พนับำท)

 30 กนัยำยน 2561  31 ธนัวำคม 2560  30 กนัยำยน 2561  31 ธนัวำคม 2560

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมำยเหตุ แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 5 56,720                    90,993                    25,900                   44,810                      

เงนิลงทุนชัว่คราว 6 464,026                   378,849                   339,895                  378,541                    

ลกูหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระ

     - ลกูคา้ทัว่ไป - สุทธิ 7 231,281                   280,967                   210,220                  256,722                    

     - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 7, 8 1,810                      1,837                      1,810                     1,837                       

ลกูหนี้อื่น - ลกูคา้ทัว่ไป 1,120                      -                         197                       -                           

ลกูหนี้อื่น - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 8 2,029                      1,348                      2,936                     8,150                       

สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 9 189,999                   151,150                   189,999                  151,150                    

ภาษมีลูค่าเพิม่รอเรยีกคนื 25,074                    17,164                    25,074                   14,448                      

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 6,464                      3,987                      6,409                     3,811                       

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 16,193                    8,777                      13,147                   7,872                       

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 994,716                   935,072                   815,587                  867,341                    

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช้ 10 21,212                    21,119                    -                        -                           

เงนิลงทุนใน

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

- บรษิทัรว่ม - 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 13 700,563                   688,963                   348,048                  320,481                    

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์- สุทธิ 4,506                      5,503                      4,331                     5,325                       

ค่าบรกิารเชือ่มต่อโครงขา่ยกระแสไฟฟ้า - สุทธิ 4,339                      4,584                      -                        -                           

สญัญาขายไฟฟ้า - สุทธิ 111,027                   117,359                   -                        -                           

ค่าความนิยม - สุทธิ -                         -                         -                        -                           

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธิ 14,574                    33,274                    11,596                   31,155                      

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 3,158                      3,429                      2,875                     3,143                       

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 872,394                   1,102,194                868,435                  992,257                    

รวมสินทรพัย์ 1,867,110                2,037,266                1,684,022               1,859,598                  

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 1

 งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั งบกำรเงินรวม



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หน่วย : พนับำท)

 30 กนัยำยน 2561  31 ธนัวำคม 2560  30 กนัยำยน 2561  31 ธนัวำคม 2560
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมำยเหตุ  แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)  แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 185,328                   320,554                   185,328 320,554                   

เจา้หนี้การคา้ 86,770                    42,831                     86,770 42,831                    

เจา้หนี้อื่น - ผูค้า้ทัว่ไป 19,596                    11,557                     18,924 10,305                    

เจา้หนี้อื่น - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 8 9                            19                          50 19                          

ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี

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

- หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 1,958                      2,714                      1,958 2,342                      

- หนี้สนิตามภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 15 745                        178                         745 178                        

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 27,507                    23,375                     24,129 19,581                    

เงนิรบัลว่งหน้าจากลกูคา้ 14,571                    14,583                     14,571 14,583                    

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 9,825                      10,593                     8,453 8,878                      

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 421,549                   493,244                   349,328 419,271                   

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ 14 43,109                    89,400                     3,839 -                         

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ - สุทธิ 3,177                      3,042                      2,179 2,139                      

หนี้สนิตามภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิ 15 10,011                    9,493                      9,773 9,362                      

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 56,297                    101,935                   15,791 11,501                    

รวมหน้ีสิน 477,846                   595,179                   365,119 430,772                   

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 2

 งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั งบกำรเงินรวม



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หน่วย : พนับำท)

 30 กนัยำยน 2561  31 ธนัวำคม 2560  30 กนัยำยน 2561  31 ธนัวำคม 2560
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

 แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)  แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ทุนเรอืนหุน้ - หุน้สามญั มลูค่าหุน้ละ 1 บาท

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

ทุนทีอ่อกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูค่าแลว้ 

    341,092,557 หุน้

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

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 1,136,572               1,136,534               1,136,572 1,136,534               

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้จากการรวมธุรกจิ 42,295                    42,295                    -                        -                        

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

 - จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 20,000                    20,000                    20,000 20,000                    

 - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (151,746)                 (99,270)                   (178,762) (68,796)                   

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ (1,508)                    (1,200)                    -                        -                        

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทั 1,386,706               1,439,447               1,318,903 1,428,826               

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่อยู่ในอ านาจควบคุมในบรษิทัย่อย 2,558                     2,640                     -                        -                        

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,389,264               1,442,087               1,318,903 1,428,826               

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,867,110               2,037,266               1,684,022 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 ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน

(หน่วย : พนับำท)

หมำยเหตุ 2561 2560 2561 2560

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร

รายไดจ้ากการขาย 8 239,583              193,332              209,767              189,315              

รายไดจ้ากการบรกิาร 6,645                 3,451                 6,485                  3,451                 

รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 18 246,228              196,783              216,252              192,766              

ต้นทนุขำยและบริกำร

ตน้ทุนขาย (205,618)             (168,314)             (195,963)             (167,664)             

ตน้ทุนบรกิาร (2,705)                (4,176)                (2,705)                 (4,176)                

รวมต้นทนุขำยและบริกำร 18 (208,323)             (172,490)             (198,668)             (171,840)             

ก ำไรขัน้ต้น 37,905                24,293                17,584                20,926                

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 2,589                 1,855                 2,569                  704                    

รายไดอ้ื่น 8, 18 4,304                 3,789                 4,494                  3,209                 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 44,798                29,937                24,647                24,839                

ส่วนแบ่งขาดทุนของบรษิทัรว่มตามวธิสี่วนไดเ้สยี -                     (1,956)                -                     -                     

ค่าใชจ่้ายในการขาย (13,098)               (11,868)               (13,098)               (11,868)               

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 8, 18 (25,801)               (54,669)               (20,577)               (33,156)               

รวมค่ำใช้จ่ำย (38,899)               (68,493)               (33,675)               (45,024)               

ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนต้นทนุทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 5,899                 (38,556)               (9,028)                 (20,185)               

ตน้ทุนทางการเงนิ 18 (3,709)                (5,672)                (2,239)                 (3,387)                

ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนภำษีเงินได้ 2,190                 (44,228)               (11,267)               (23,572)               

ผลประโยชน์ภาษเีงนิได้ 178                    4,542                 178                    4,542                 

ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรบังวด 2,368                 (39,686)               (11,089)               (19,030)               

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืน

รายการทีส่ามารถจดัประเภทใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

   ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ - สุทธจิากภาษเีงนิได้ (416)                   (365)                   -                     -                     

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบังวด - สทุธิจำกภำษีเงินได้ (416)                   (365)                   -                     -                     

รวมก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็ส ำหรบังวด 1,952                 (40,051)               (11,089)               (19,030)               

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 4

งบกำรเงินเฉพำะของบริษทังบกำรเงินรวม



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

งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน (ต่อ)

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน

(หน่วย : พนับำท)

2561 2560 2561 2560

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) 

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 2,372                 (39,672)              (11,089)              (19,030)              

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่อยู่ในอ ำนำจควบคุม (4)                      (14)                    -                    -                    

2,368                 (39,686)              (11,089)              (19,030)              

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 2,019                 (39,982)              (11,089)              (19,030)              

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่อยู่ในอ ำนำจควบคุม (67)                    (69)                    -                    -                    

1,952                 (40,051)              (11,089)              (19,030)              

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน

ก ำไร (ขำดทุน)  (บำทต่อหุน้) 0.01                  (0.15)                  (0.03)                  (0.07)                  

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก (หุน้) 341,093              271,510              341,093              271,510              

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรบัลด

ก ำไร (ขำดทุน)  (บำทต่อหุน้) 0.01                  (0.14)                  (0.03)                  (0.07)                  

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก (หุน้) 341,093              291,739              341,093              291,739              

____________________________ กรรมกำร ____________________________ กรรมกำร

(     นำยพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นำยเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ 5

งบกำรเงินเฉพำะของบริษทังบกำรเงินรวม



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

งบก ำไรขำดทนุและก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน


ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน

(หน่วย : พนับำท)

หมำยเหตุ 2561 2560 2561 2560

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร

รายไดจ้ากการขาย 8 625,408             623,644             522,718             619,627             

รายไดจ้ากการบรกิาร 16,587               14,839               16,587               14,839               

รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 18 641,995             638,483             539,305             634,466             

ต้นทนุขำยและบริกำร

ตน้ทุนขาย (520,030)            (555,817)            (487,267)            (555,166)            

ตน้ทุนบรกิาร (8,813)               (9,966)               (8,813)               (9,966)               

รวมต้นทนุขำยและบริกำร 18 (528,843)            (565,783)            (496,080)            (565,132)            

ก ำไรขัน้ต้น 113,152             72,700               43,225               69,334               

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 3,528                2,314                3,512                1,338                

รายไดอ้ื่น 8, 18 12,734               9,886                16,910               9,761                

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 129,414             84,900               63,647               80,433               

ส่วนแบ่งขาดทุนของบรษิทัรว่มตามวธิสี่วนไดเ้สยี (1,027)               (3,039)               -                    -                    

ขาดทุนจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มทางออ้ม (19,695)              -                    -                    -                    

ค่าใชจ่้ายในการขาย (35,010)              (36,329)              (35,010)              (36,329)              

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 8, 18 (94,330)              (124,798)            (111,854)            (81,764)              

รวมค่ำใช้จ่ำย (150,062)            (164,166)            (146,864)            (118,093)            

ขำดทนุก่อนต้นทนุทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ (20,648)              (79,266)              (83,217)              (37,660)              

ตน้ทุนทางการเงนิ 18 (12,225)              (10,806)              (7,191)               (8,503)               

ขำดทนุก่อนภำษีเงินได้ (32,873)              (90,072)              (90,408)              (46,163)              

ผลประโยชน์ภาษเีงนิได ้(ภาษเีงนิได)้ (19,630)              9,198                (19,558)              9,198                

ขำดทนุส ำหรบังวด (52,503)              (80,874)              (109,966)            (36,965)              

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืน

รายการทีไ่ม่สามารถจดัประเภทใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั - สุทธจิากภาษเีงนิได้ -                    (3,136)               -                    (3,136)               

รายการทีส่ามารถจดัประเภทใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

   ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ - สุทธจิากภาษเีงนิได้ (363)                  (1,466)               -                    -                    

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบังวด - สทุธิจำกภำษีเงินได้ (363)                  (4,602)               -                    (3,136)               

รวมขำดทนุเบด็เสรจ็ส ำหรบังวด (52,866)              (85,476)              (109,966)            (40,101)              

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 6

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั



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

งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน (ต่อ)

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน

(หน่วย : พนับำท)

2561 2560 2561 2560

กำรแบ่งปันขำดทุน

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (52,476)              (80,829)              (109,966)             (36,965)              

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่อยู่ในอ ำนำจควบคุม (27)                    (45)                    -                    -                    

(52,503)              (80,874)              (109,966)             (36,965)              

กำรแบ่งปันขำดทุนเบด็เสรจ็

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (52,784)              (85,210)              (109,966)             (40,101)              

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่อยู่ในอ ำนำจควบคุม (82)                    (266)                  -                    -                    

(52,866)              (85,476)              (109,966)             (40,101)              

ขำดทุนต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน

ขำดทุน (บำทต่อหุน้) (0.15)                  (0.31)                  (0.32)                  (0.15)                  

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก (หุน้) 341,090              271,662              341,090              271,662              

ขำดทุนต่อหุ้นปรบัลด

ขำดทุน (บำทต่อหุน้) (0.15)                  (0.29)                  (0.32)                  (0.14)                  

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก (หุน้) 341,090              290,891              341,090              290,891              

____________________________ กรรมกำร ____________________________ กรรมกำร

(     นำยพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นำยเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ 7

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั



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

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน

(หน่วย :พนับำท)

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืน ส่วนได้เสีย

ท่ีออกและ ส่วนเกินมลูค่ำ ส่วนเกินมลูค่ำหุ้น ส ำรอง ผลต่ำงจำกกำร ท่ีไม่อยูใ่น รวมส่วนของ

หมำยเหตุ รบัช ำระแล้ว หุ้นสำมญั จำกกำรรวมธรุกิจ ตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร แปลงค่ำงบกำรเงิน รวม อ ำนำจควบคมุ ผูถ้ือหุ้น

งบกำรเงินรวม

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

เงนิสดปนัผลจ่าย -                    -                    -                    -                    (8,100)                                    -                                     (8,100)                -                       (8,100)                 

เพิม่ทุน 20,910               272,310              -                    -                    -                                        -                                     293,221              -                       293,221              

แปลงใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นหุน้สามญั 83                     737                   -                    -                    -                                        -                                     820                   -                       820                    

รำยกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น 20,993               273,047              -                    -                    (8,100)                                    -                                     285,941              -                       285,941              

ขาดทุนส าหรบังวด -                    -                    -                    -                    (80,829)                                  -                                     (80,829)              (45)                       (80,874)               

ขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ส าหรบังวด -                    -                    -                    -                    (3,136)                                    (1,245)                                (4,381)                (221)                     (4,602)                 

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด -                    -                    -                    -                    (83,965)                                  (1,245)                                (85,210)              (266)                     (85,476)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 290,993              577,986              -                    20,000               67,336                                   (891)                                   955,425              2,708                   958,133              

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            

แปลงใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นหุน้สามญั 16 5                       38                     -                    -                    -                                        -                                     43                     -                       43                      

รำยกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น 5                       38                     -                    -                    -                                        -                                     43                     -                       43                      

ขาดทุนส าหรบังวด -                    -                    -                    -                    (52,476)                                  -                                     (52,476)              (27)                       (52,503)               

ขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ส าหรบังวด -                    -                    -                    -                    -                                        (308)                                   (308)                  (55)                       (363)                   

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด -                    -                    -                    -                    (52,476)                                  (308)                                   (52,784)              (82)                       (52,866)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 341,093              1,136,572           42,295               20,000               (151,746)                                 (1,508)                                1,386,706           2,558                   1,389,264            

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

8หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทั

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม



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

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน

(หน่วย : พนับำท)

ทุนเรือนหุ้น

ท่ีออกและ ส่วนเกินมลูค่ำ ส ำรอง

หมำยเหตุ รบัช ำระแล้ว หุ้นสำมญั ตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร รวม

งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั

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

เงนิสดปนัผลจ่าย -                                 -                                 -                                 (8,100)                            (8,100)                             

เพิม่ทุน 20,910                            230,015                          -                                 -                                 250,925                          

แปลงใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นหุน้สามญั 83                                  737                                -                                 -                                 820                                

รำยกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น 20,993                            230,752                          -                                 (8,100)                            243,645                          

ขาดทุนส าหรบังวด -                                 -                                 -                                 (36,965)                           (36,965)                           

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นส าหรบังวด -                                 -                                 -                                 (3,136)                            (3,136)                             

ขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด -                                 -                                 -                                 (40,101)                           (40,101)                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 290,993                          535,691                          20,000                            113,830                          960,514                          

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

แปลงใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นหุน้สามญั 16 5                                   38                                  -                                 -                                 43                                  

รำยกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น 5                                   38                                  -                                 -                                 43                                  

ขาดทุนส าหรบังวด -                                 -                                 -                                 (109,966)                         (109,966)                         

ขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด -                                 -                                 -                                 (109,966)                         (109,966)                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 341,093                          1,136,572                        20,000                            (178,762)                         1,318,903                        

-                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

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

9

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้



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

งบกระแสเงินสด

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน

(หน่วย : พนับำท)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 

ขาดทุนก่อนภาษเีงนิได้ (32,873)              (90,072)              (90,408)              (46,163)              

รำยกำรปรบัปรงุกระทบขำดทุนก่อนภำษีเงินได้เป็นเงินสดสทุธิ

   ได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 54,049               33,442               32,234               32,488               

ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู 4,362                 4,128                 4,362                 4,128                 

ค่าเผือ่ (กลบัรายการค่าเผือ่) สนิคา้เสือ่มคุณภาพและมลูค่าสนิคา้ลดลง 4,991                 (6,162)                4,991                 (6,162)                

ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวร (1,155)                (1,891)                (1,155)                (1,891)                

ก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (1,328)                (4,240)                (1,328)                (3,274)                

ก าไรจากการขายเงนิลงทุนชัว่คราว (1,156)                (784)                  (1,156)                (784)                  

ก าไรจากการปรบัมลูค่าเงนิลงทุนทีย่งัไม่ไดเ้กดิขึน้จรงิ (1,253)                -                    (1,133)                -                    

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย -                    -                    86,285               -                    

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม -                    -                    500                   -                    

กลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ย -                    -                    (54,352)              -                    

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัร่วม 4,035                 -                    4,035                 -                    

สว่นแบ่งขาดทุนของบรษิทัร่วมตามวธิสีว่นไดเ้สยี 1,027                 3,039                 -                    -                    

ขาดทุนจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมทางออ้ม 19,695               -                    -                    -                    

ส ารองหนี้สนิตามภาระผกูพนัส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน 816                   676                   715                   676                   

ดอกเบีย้จ่าย 12,225               10,806               7,191                 8,503                 

เงินสดรบั (จำ่ย) จำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง

  ในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 63,435               (51,058)              (9,219)                (12,479)              

   สินทรพัยด์ ำเนินงำนลดลง (เพ่ิมขึน้) 

ลกูหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระ - ลกูคา้ทัว่ไป 46,104               (56,793)              42,920               (54,628)              

ลกูหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 27                     (592)                  27                     (592)                  

ลกูหนี้อืน่ - ลกูคา้ทัว่ไป (1,120)                (25)                    (197)                  -                    

ลกูหนี้อืน่ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง (681)                  (697)                  5,214                 (2,703)                

สนิคา้คงเหลอื (43,839)              998                   (43,840)              998                   

ภาษมีลูค่าเพิม่รอเรยีกคนื (7,910)                (8,980)                (10,626)              (7,413)                

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า (2,477)                (1,493)                (2,598)                (1,488)                

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ (4,893)                1,221                 (3,019)                2,217                 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 586                   (1,277)                584                   (1,258)                

   หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

เจา้หนี้การคา้ 44,488               (18,322)              44,488               (17,796)              

เจา้หนี้อืน่ - ผูค้า้ทัว่ไป 8,039                 19,262               8,619                 2,492                 

เจา้หนี้อืน่ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (10)                    (46)                    31                     (46)                    

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4,132                 5,821                 4,548                 8,182                 

เงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้ (12)                    7,057                 (12)                    7,057                 

หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ (767)                  1,565                 (425)                  1,819                 

เงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรด ำเนินงำน 105,102              (103,359)             36,495               (75,638)              

จ่ายดอกเบีย้ (11,953)              (8,063)                (6,924)                (8,063)                

จ่ายภาษเีงนิได้ (2,328)                (2,119)                (2,256)                (2,119)                

เงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 90,821               (113,541)             27,315               (85,820)              

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 10

งบกำรเงินเฉพำะของบริษทังบกำรเงินรวม



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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน

(หน่วย : พนับำท)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงนิลงทุนชัว่คราวลดลง (เพิม่ขึน้) (82,768)             222,652             40,935              222,652             

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งลดลง (เพิม่ขึน้) 870                  (870)                 654,100             (363,000)            

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยเพิม่ขึน้ -                   -                   (560,000)            -                   

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมทางออ้มเพิม่ขึน้ (6,000)               -                   -                   -                   

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยทางออ้ม -                   (256,230)            -                   -                   

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมทางออ้มเพิม่ขึน้ -                   (205,682)            -                   -                   

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายบรษิทัร่วมทางออ้ม 195,321             -                   -                   -                   

เงนิมดัจ าส าหรบัศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการลงทุน

     ทีส่ามารถเรยีกคนืไดล้ดลง -                   81,112              -                   -                   

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัย์ 3,547                2,244                3,547                2,244                

ซือ้สนิทรพัย์ (59,149)             (27,372)             (58,712)             (28,067)             

ซือ้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ (388)                 (555)                 (352)                 (525)                 

เงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 51,433              (184,701)            79,518              (166,696)            

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคารลดลง (135,230)            (52,783)             (135,230)            (52,783)             

เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารเพิม่ขึน้ 15,039              -                   15,039              -                   

จ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (52,930)             -                   (2,800)               -                   

จ่ายช าระเจา้หนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ (3,072)               (3,225)               (2,795)               (1,627)               

รบัเงนิเพิม่ทุน -                   250,935             -                   250,935             

เงนิรบัล่วงหน้าค่าหุน้ -                   80,000              -                   80,000              

จ่ายเงนิปนัผล -                   (8,100)               -                   (8,100)               

เงนิสดรบัจากการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สามญั 43                    811                  43                    811                  

เงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน (176,150)            267,638             (125,743)            269,236             

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิของบรษิทัยอ่ย

ทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ (377)                 (1,527)               -                   -                   

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) – สทุธิ (34,273)             (32,131)             (18,910)             16,720              

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

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินงวด 56,720              66,521              25,900              41,032              

-                   -                   

ข้อมลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

      รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด

 เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยทางออ้มคา้งจ่าย -                   272,086             -                   -                   

 เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมคา้งจ่าย -                   63,551              -                   -                   

    ซือ้สนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงนิ 2,451                2,930                2,451                872                  

    สว่นเกนิมลูค่าหุน้ทีเ่กดิขึน้จากผลแตกต่าง

           ของราคาตลาดของหุน้และราคาตามสญัญา -                   42,295              -                   -                   

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 11

งบกำรเงินเฉพำะของบริษทังบกำรเงินรวม
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(    นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ   )  ( นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร )  

 

บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมแบบย่อ 
ส ำหรบังวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
 
1. ลกัษณะการด าเนินงาน 

 
บรษิทั ควิทซีี เอนเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้าตามค าสัง่ซื้อของลูกค้า          
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “QTC” และเครื่องหมายการคา้ของลกูคา้ นอกจากน้ีบรษิทั
ยงัมกีารใหบ้รกิารดา้นต่างๆ แก่ลูกคา้ เช่น งานตรวจสอบเชค็สภาพและบ ารุงรกัษาตามก าหนดเวลางานซ่อมแซม   
และบ ารุงรกัษาหมอ้แปลง งานบรกิารเตมิน ้ามนัหมอ้แปลงไฟฟ้า งานบรกิารเช่าหมอ้แปลงไฟฟ้า เป็นตน้ เพื่อรองรบั
ความตอ้งการและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลกูคา้ทัง้ทีเ่ป็นลกูคา้ทีซ่ือ้หมอ้แปลงไฟฟ้าของบรษิทั และลกูคา้ทัว่ไป 

 
2. ขอ้มลูทัว่ไปและเกณฑใ์นการจดัท า  

 
งบการเงนิระหว่างกาลจดัท าขึน้ส าหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 และได้น าเสนอ        
ในสกุลเงนิไทยบาทตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 34 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล         
โดยไม่ได้รวมข้อมูลทัง้หมดในงบการเงนิประจ าปีที่ได้จดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย ผู้ใช้             
งบการเงนิควรใชง้บการเงนิระหวา่งกาลน้ีควบคูก่บังบการเงนิส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
 
งบการเงนิระหวา่งกาลน้ีไดม้กีารจดัท าขึน้เป็นภาษาไทย การแปลงบการเงนิฉบบัน้ีเป็นภาษาอื่นควรใหส้อดคลอ้งกบั
งบการเงนิฉบบัภาษาไทย 
 
งบการเงนิระหวา่งกาลน้ีไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่8 พฤศจกิายน 2561 

 
เกณฑใ์นการน าเสนองบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิรวมน้ีไดร้วมงบการเงนิของบรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย QTC–Panco Co., Ltd. 
และ บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล เพาเวอร ์จ ากดั ซึ่งบรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 85.00 และรอ้ยละ 99.99 ตามล าดบั และบรษิทั
ยอ่ยทางออ้ม บรษิทั แอล โซลาร ์1 จ ากดั ซึง่บรษิทัยอ่ยถอืหุน้รอ้ยละ 100 
 
เมื่อวนัที่ 31 สงิหาคม 2561 บรษิทั แอล โซลาร์ 1 จ ากดั ได้จดทะเบยีนต่อกรมพฒันาธุรกจิการค้า เปลี่ยนชื่อเป็น 
บรษิทั ควิ โซลาร ์1 จ ากดั 
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(    นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ   )  ( นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร )  

 

ยอดสนิทรพัยร์วมของบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และรายไดร้วมของบรษิทั
ยอ่ยส าหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2561 และ 2560 ในงบการเงนิรวมสรปุไดด้งัน้ี  
 

 

  
 

สนิทรพัยร์วมของบรษิทัยอ่ย
คดิเป็นอตัรารอ้ยละใน

สนิทรพัยร์วม 
รายไดร้วมของบรษิทัยอ่ยคดิเป็น 

อตัรารอ้ยละในรายไดร้วม 
  สถานที่

หลกั 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

ส าหรบังวดสามเดอืน 
สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 

ส าหรบังวดเกา้เดอืน 
สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 

บรษิทัยอ่ย ลกัษณะธุรกจิ ของธุรกจิ 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

         
ทางตรง         
QTC – Panco Co., Ltd. จ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้า ลาว 0.92 0.87 - - - - 
บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล                

พาวเวอร ์จ ากดั 
ลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้า

พลงังานทดแทน 
 

ไทย 
 

26.79 
 

32.68 
 

0.05 
       

      - 
 

2.35 
 
- 

         

ทางออ้ม         
บรษิทั ควิ โซลาร ์1 จ ากดั 
(เดมิ : บรษิทั แอล โซลาร ์1 จ ากดั) 

 
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

   
ไทย 

 
29.98 

 
27.81 

 
12.20 

 
2.08 

 
16.10 

 
0.63 

 
ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยที่ส าคัญและยอดเงินลงทุนในบริษัทย่อยได้มีการ              
หกักลบออกจากงบการเงนิรวมแลว้ 

 
งบการเงินรวมจัดท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันส าหรบัรายการบัญชีที่เหมือนกันส าหรับการจัดท า               
งบการ เงนิเฉพาะของบรษิทัหรอืเหตุการณ์ทางบญัชทีีค่ลา้ยคลงึกนั 

 
งบการเงนิของบรษิทั QTC – Panco Co., Ltd. ส าหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2561 และ 
2560 ทีร่วมอยูใ่นงบการเงนิรวมส าหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2561 และ 2560 ไดจ้ดัท า
ขึน้โดยฝ่ายบรหิารและไมไ่ดผ้า่นการตรวจสอบและสอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทัยอ่ย 
 
เมื่อวนัที ่27 สงิหาคม 2561 บรษิทัหยุดด าเนินงานบรษิทัย่อยทีไ่ม่ไดด้ าเนินการคอืบรษิทั QTC – Panco Co., Ltd. 
ซึ่งคาดว่าใช้ระยะเวลาด าเนินการ 6 เดือน อย่างไรก็ตามบรษิัทพจิารณาว่าจะไม่มผีลกระทบที่มนีัยส าคญัต่องบ
การเงนิโดยรวม เน่ืองจากบรษิทัไดค้า่เผื่อการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยและรายการบญัชอีื่นทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ 
 
บรษิทัยอ่ย 
บรษิทัย่อยเป็นกจิการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบรษิทั การควบคุมเกดิขึน้เมื่อกลุ่มบรษิทัเปิดรบัหรอืมสีทิธิ               
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี่ยวขอ้งกบักิจการนัน้และมคีวามสามารถในการใช้อ านาจเหนือกิจการนัน้ท าให้
เกดิผลกระทบต่อจ านวนเงนิผลตอบแทนของบรษิทั งบการเงนิของบรษิทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงนิรวม นบัแต่วนัที่
มกีารควบคุมจนถงึวนัทีก่ารควบคุมสิน้สดุลง  
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3. นโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 

งบการเงนิระหวา่งกาลนี้จดัท าขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชเีช่นเดยีวกบัทีใ่ชส้ าหรบัการจดัท างบการเงนิของบรษิทัและ
บรษิัทย่อยส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิัทและบรษิัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ          
ฉบบัปรบัปรุงใหม่ การตคีวามมาตรฐาน รวมถงึแนวปฏบิตัทิางการบญัช ีซึ่งมผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ี
ทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2561 มาถอืปฏบิตั ิการปรบัปรุงมาตรฐานรายงานทางการเงนิดงักล่าวมขีึน้เพื่อใหม้ี
เน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรุงถ้อยค าและค าศพัท์ 
การตคีวามมาตรฐานและการใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ดงักล่าวมาถอืปฏบิตัน้ีิไมม่ผีลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิระหวา่งกาลของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 

ในระหวา่งงวด สภาวชิาชพีบญัชไีดเ้ผยแพรม่าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม ่ดงัต่อไปนี้ 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 เรือ่ง “รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้”  

มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 น าเสนอหลกัการ
การรบัรูร้ายไดใ้หม่แทนที่มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 18 เรื่อง “รายได”้ มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 11 เรื่อง 
“สญัญาก่อสรา้ง” รวมถงึการตคีวามมาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัรายไดอ้กีหลายฉบบั มาตรฐานฉบบัใหม่ไดม้กีาร
ก าหนดหลกัการในการรบัรูร้ายไดแ้ละใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชเีพิม่เตมิในหลายเรื่อง ซึง่มรีายละเอยีดจ ากดั
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีใ่ชใ้นปัจจุบนั  

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่มเครือ่งมอืทางการเงนิ  

มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 ที่ให้ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบันิยาม การรบัรู้ การจดัประเภทรายการ           
การวดัมลูคา่ การดอ้ยคา่ การตดัรายการของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิ และการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง  

บรษิทัและบรษิทัย่อยจะน ามาตรฐานฉบบัใหม่น้ีมาถอืปฏิบตั ิเมื่อมผีลบงัคบัใช้ ปัจจุบนัฝ่ายบรหิารอยู่ระหว่างการ
ประเมนิผลกระทบต่องบการเงนิในงวดทีเ่ริม่ตน้ใชม้าตรฐานเหล่าน้ี 

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 
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5. เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 
 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 30 กนัยายน  

2561  
31 ธนัวาคม  

2560 
 30 กนัยายน  

2561  
31 ธนัวาคม  

2560 
        

เงนิสด  107  83  78  61 
เงนิฝากธนาคาร - บญัชกีระแสรายวนั 20,782  28,712  6,969  14,241 
เงนิฝากธนาคาร - บญัชอีอมทรพัย ์ 35,831  62,198  18,853  30,508 

รวม 56,720  90,993  25,900  44,810 

 
6. เงนิลงทุนชัว่คราว 
 

รายการเคลื่อนไหวระหวา่งงวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2561 มดีงัน้ี 
 
   (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 378,849  378,541 
บวก เงนิลงทุนเพิม่ 797,102  673,100 
หกั   จ าหน่ายออก                                                                      (714,334)  (714,035) 
ก าไรจากการขายระหวา่งงวด 1,156  1,156 
ก าไรจากการปรบัมลูคา่ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 1,253  1,133 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 464,026  339,895 

 
กลุ่มบริษัทมีเง ินลงทุนชัว่คราวในกองทุนเปิด ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่าเง ินฝากธนาคารประเภทออมทรพัย์
ทัว่ไป เงินลงทุนดงักล่าวไมม่ขีอ้จ ากดัในการเบกิถอน 
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7. ลกูหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไมเ่รยีกช าระ – สทุธ ิ
 

                 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 30 กนัยายน  

2561  
31 ธนัวาคม  

2560 
 30 กนัยายน  

2561  
31 ธนัวาคม  

2560 
        

กจิการอื่นๆ  259,015  304,339  237,954  280,094 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั      1,810  1,837  1,810  1,837 
รวม 260,825  306,176  239,764  281,931 
หกั คา่เผื่อหนี้สงสยัจะสญู (27,734)  (23,372)  (27,734)  (23,372) 
สทุธ ิ 233,091  282,804  212,030  258,559 

 
ยอดคงเหลอืของลูกหน้ีการคา้และรายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
แยกตามอายหุนี้ทีค่า้งช าระไดด้งัน้ี 
 

                   (หน่วย : พนับาท)   
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 30 กนัยายน  

2561  
31 ธนัวาคม  

2560 
 30 กนัยายน  

2561  
31 ธนัวาคม  

2560 
ลกูหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไมเ่รยีกช าระ  
    – ลกูคา้ทัว่ไป – สทุธ ิ

      

ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 107,188  137,782  107,188  125,202 
เกนิก าหนดช าระ :        
     ไมเ่กนิ 3 เดอืน 102,069  93,201  81,008  81,536 
     3 – 6 เดอืน 5,597  28,076  5,597  28,076 
     6 – 12 เดอืน 13,143  20,388  13,143  20,388 
     มากกวา่ 12 เดอืน 31,018  24,892  31,018  24,892 
รวม 259,015  304,339  237,954  280,094 
หกั คา่เผื่อหนี้สงสยัจะสญู (27,734)  (23,372)  (27,734)  (23,372) 
สทุธ ิ 231,281  280,967  210,220  256,722 
        
ลกูหนี้การคา้ – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง        
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 902  1,594  902  1,594 
เกนิก าหนดช าระ :        
     ไมเ่กนิ 3 เดอืน 908  243  908  243 
รวม 1,810  1,837  1,810  1,837 

 
โดยปกตริะยะเวลาการใหส้นิเชื่อแก่ลกูคา้ของกลุ่มบรษิทั มรีะยะเวลาตัง้แต่ 30 - 90 วนั 
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บรษิทัมรีายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูส าหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 และ 2560        
มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 
   (หน่วย : พนับาท) 

 
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 
 2561  2560 
    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม  23,372  19,116 
บวก คา่เผื่อหนี้สงสยัจะสญูระหวา่งงวด 8,405  5,602 
หกั กลบัรายการคา่เผื่อหนี้สงสยัจะสญูระหวา่งงวด (4,043)  (1,474) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 27,734  23,244 

 
8. รายการระหวา่งบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
บรษิทัมรีายการธุรกจิกบับรษิทัและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั บรษิทัเหล่าน้ีเกีย่วขอ้งกนัโดยมกีารถอืหุน้ และ/หรอืกรรมการ
รว่มกนั รายการธุรกจิดงักล่าวแสดงไวใ้นงบการเงนิตามเงือ่นไขและเกณฑก์ารคา้ทัว่ไป และใกลเ้คยีงกบัราคาตลาด 

 
รายการธุรกจิระหว่างบรษิทัและบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนัที่มสีาระส าคญัส าหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที่ 
30 กนัยายน 2561 และ 2560 มดีงัน้ี 
 
    (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 นโยบาย                      

การก าหนดราคา 
ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 
รายไดข้ายสนิคา้      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ราคาตลาด 1,692 1,067 1,692 1,067 

      
รายไดอ้ื่น      
      บรษิทัยอ่ย ตามทีต่กลงรว่มกนั           -           - 173           - 

      
รายไดด้อกเบีย้รบั      
      บรษิทัยอ่ย รอ้ยละ 4.0 ต่อปี            -            - 147 1,459 
      บรษิทัรว่ม รอ้ยละ 5.5 ต่อปี 236 236 236 236 
รวม  236 236 383 1,695 

      
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร      
      บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ตามทีต่กลงรว่มกนั 14 105 14 105 
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    (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 นโยบาย                      

การก าหนดราคา 
ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 
      
คา่ตอบแทนผูบ้รหิารส าคญั      
     ผลประโยชน์ปัจจบุนั  5,414 5,941 4,964 5,941 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  119 78 85 78 
รวม  5,533 6,019 5,049 6,019 

 

 
    (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 นโยบาย                      

การก าหนดราคา 
ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 
รายไดข้ายสนิคา้      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ราคาตลาด 3,482 4,989 3,482 4,989 

      
รายไดอ้ื่น      
      บรษิทัยอ่ย ตามทีต่กลงรว่มกนั           -           - 389           - 
      บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ตามทีต่กลงรว่มกนั 20           -            20           - 
รวม  20           - 409           - 

      
รายไดด้อกเบีย้รบั      
      บรษิทัยอ่ย รอ้ยละ 4.0 ต่อปี            -           - 7,210 2,007 
      บรษิทัรว่ม รอ้ยละ 5.5 ต่อปี 689 1,102 689 1,102 
รวม  689 1,102 7,899 3,109 

      
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร      
      บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ตามทีต่กลงรว่มกนั 14 136 14 136 

      
คา่ตอบแทนผูบ้รหิารส าคญั      
      ผลประโยชน์ปัจจบุนั  17,088 17,981 15,738 17,981 
      ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  358 234 254 234 
รวม  17,446 18,215 15,992 18,215 
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ยอดคงเหลอืทีม่สีาระส าคญักบับรษิทัและบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560       
มดีงัน้ี 

 
   (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 

 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560         
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560           
ลกูหนี้การคา้ – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  1,810      1,837 1,810   1,837    

      
ลกูหนี้อื่น – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      
   บรษิทัยอ่ย           -          - 907    6,821 
   บรษิทัรว่ม  2,029 1,348 2,029 1,329 

รวม  2,029 1,348 2,936 8,150 

      
เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      

บรษิทัยอ่ย           -          -          - 654,100 
    บรษิทัรว่ม  17,000 17,000 17,000 17,000 
    บรษิทัรว่มทางออ้ม              - 870             -          - 
รวม  17,000 17,870 17,000 671,100 
หกั คา่เผื่อหนี้สงสยัจะสญู         (4,035)        -        (4,035) (54,352) 

สทุธ ิ  12,965 17,870 12,965 616,748 

      
เจา้หนี้อื่น – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      
    บรษิทัยอ่ย  9 19 9 19 
    บรษิทัยอ่ยทางออ้ม           -          - 41          - 

รวม  9 19 50 19 

      
หนี้สนิตามภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน     
    ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - ผูบ้รหิารส าคญั  3,239 2,827 3,006 2,696 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมเีงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ย จ านวน 654.10 ลา้นบาท เงนิใหกู้ย้มืดงักล่าวมดีอกเบีย้
ในอตัรารอ้ยละ 4.00 ต่อปี ไม่มคี ้าประกนั มกี าหนดช าระคนืเมื่อทวงถาม ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 บรษิทัได้รบั
ช าระคนืแลว้ทัง้จ านวน 
 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมเีงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัรว่ม จ านวน 17.00 ลา้นบาท เงนิให้
กูย้มืดงักล่าวมดีอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 5.50 ต่อปี ไมม่คี ้าประกนั บรษิทัไมม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเรยีกช าระคนืเงนิกู้ยมื
ดงักล่าวภายในระยะเวลา 1 ปี เพือ่เป็นการสนบัสนุนสภาพคลอ่งของบรษิทัรว่มดงักล่าว 

 
การเปลี่ยนแปลงในบัญชีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องส าหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561               
มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 17,870                          671,100 
หกั รบัช าระคนืเงนิกูร้ะหวา่งงวด (870)  (654,100) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 17,000  17,000 

 
การเปลี่ยนแปลงในบญัชคี่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูของเงนิใหกู้้ยมืแก่บรษิทัที่เกี่ยวขอ้งส าหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที่            
30 กนัยายน 2561 มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2561          -             54,352              
คา่เผื่อหนี้สงสยัจะสญูระหวา่งงวด 4,035  4,035 
กลบัรายการคา่เผื่อหนี้สงสยัจะสญูระหวา่งงวด                   -  (54,352) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 4,035  4,035 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            21 
(    นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ   )  ( นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร )  

 

9. สนิคา้คงเหลอื – สทุธ ิ
 
  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
     
วตัถุดบิ  78,453  70,897 
งานระหวา่งท า   29,627  10,699 
สนิคา้ส าเรจ็รปู  84,646  71,279 
สนิคา้ระหวา่งทาง  7,084  3,095 
รวม  199,810  155,970 
หกั คา่เผื่อสนิคา้เสือ่มคุณภาพและมลูคา่สนิคา้ลดลง  (9,811)  (4,820) 
สนิคา้คงเหลอื – สทุธ ิ  189,999  151,150 

 
บริษัทมีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและมูลค่าสินค้าลดลงส าหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่          
30 กนัยายน 2561 และ 2560 ดงัต่อไปนี้ 

 
  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 
  2561  2560 
     
ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม   4,820  9,818 
คา่เผื่อ (กลบัรายการคา่เผื่อ) ระหวา่งงวด  4,991  (6,162) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน  9,811  3,656 

 
10. เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้
 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัยอ่ยทางออ้มมเีงนิฝากธนาคารจ านวน 21.21 ลา้นบาท 
และ 21.12 ลา้นบาท ตามล าดบั มขีอ้จ ากดัการใชเ้น่ืองจากเป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัเงนิกูย้มืกบัธนาคารพาณิชยต์ามที่
กลา่วไวใ้นหมายเหตุ 14 
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11. เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย – สทุธ ิ
 

 

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

 ประเภทกจิการ  
30 กนัยายน            

2561  
31 ธนัวาคม 

2560  
30 กนัยายน           

2561  
31 ธนัวาคม 

2560 
 30 กนัยายน            

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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บริษัทมีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยส าหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่                       
30 กนัยายน 2561 ดงัต่อไปนี้ 
 
  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
   
ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม 2561  143,800 
บวก คา่เผื่อการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยระหวา่งงวด  86,285 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561  230,085 

 
เมื่อวนัที่ 22 มนีาคม 2561 บรษิัทลงทุนในบริษัทย่อย (บรษิัท คิวทีซี โกลบอล พาวเวอร์ จ ากดั) เพิม่ขึ้นจ านวน 
560.00 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยเพิ่มทุนจดทะเบียน 560.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 140.00 ล้านบาท              
เป็นจ านวน 700.00 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญั 56.00 ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไว ้10.00 บาทต่อหุน้ ซึง่บรษิทัยอ่ยได้
จดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักรมพฒันาธุรกจิการคา้แลว้เมือ่วนัที ่22 มนีาคม 2561 
 
ในระหวา่งงวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัไดท้บทวนมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัของเงนิลงทุนในบรษิทั
ยอ่ยและบนัทกึคา่เผื่อการดอ้ยคา่เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยเพิม่ขึน้ 86.29 ลา้นบาท เป็นจ านวนรวม 230.09 ลา้นบาท 
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12.    เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม – สทุธ ิ
 

             (หน่วย : พนับาท) 
       งบการเงนิรวม 

   ทุนช าระแลว้  สดัสว่นเงนิลงทนุ (รอ้ยละ)  วธิรีาคาทุน  วธิสีว่นไดเ้สยี 

 ประเภทกจิการ  
30 กนัยายน            

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560  
30 กนัยายน            

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560 
 30 กนัยายน            

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560  
30 กนัยายน

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560 
                  
บรษิทัรว่มทางตรง                  
บรษิทั พพีดีบับลวิอ ีจ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า                 
 จากพลงังานทางเลอืก  1,000  1,000  49.98  49.98  500  500         -         - 
หกั คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม           (500)          -         -         - 
สทุธ ิ                  -  500         -         - 

                  
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                    -  207,820           -  210,043 

                  
              
            (หน่วย : พนับาท) 
       งบการเงนิเฉพาะ 

   ทุนช าระแลว้  สดัสว่นเงนิลงทนุ (รอ้ยละ)  วธิรีาคาทุน 

 ประเภทกจิการ  
30 กนัยายน            

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560  
30 กนัยายน           

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560 
 30 กนัยายน            

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560 
              
บรษิทัรว่มทางตรง              
บรษิทั พพีดีบับลวิอ ีจ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า             
 จากพลงังานทางเลอืก  1,000  1,000  49.98  49.98  500  500 
หกั คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม           (500)          - 
สทุธ ิ                      -  500 
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รายการเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มในส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2561 มดีงัน้ี 
 

  (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม (วธิสีว่นไดเ้สยี) 
  

บรษิทัรว่มทางตรง 
บรษิทัรว่ม
ทางออ้ม 

 
รวม 

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

ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในระหวา่งงวด              - (19,695) (19,695) 
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในระหวา่งงวด              - (195,321) (195,321) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561              -              -              - 

 
เมื่อวนัที่ 31 มกราคม 2561 บรษิทั พลงังานเพื่อโลกสเีขยีว (ประเทศไทย) จ ากดั ยงัด าเนินการตามเงื่อนไขบงัคบั         
หลงัการเขา้ท ารายการไม่ส าเรจ็ครบถ้วน บรษิทัย่อยจงึใช้สทิธติามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญาซื้อขายหุ้น ขายเงนิ
ลงทุนในบรษิทัดงักล่าวคนืใหแ้ก่ผูข้ายจ านวน 5.75 ลา้นเหรยีญดอลลา่รส์หรฐั และ 5.52 ลา้นบาท 
 
ในระหว่างงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทั พลงังานเพื่อโลกสเีขยีว (ประเทศไทย) จ ากดั ไดเ้รยีก
ช าระเงนิเพิม่ทุนจ านวน 40.00 ล้านบาท โดยบรษิทัย่อยได้ช าระเงนิเพิม่จ านวน 6.00 ล้านบาท (ตามสดัส่วนการ         
ถอืหุน้รอ้ยละ 15) เพื่อใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขในสญัญาซื้อขายหุน้ โดยบรษิทัย่อยได้รบัเงนิจากการจ าหน่ายเงนิลงทุน
ในบรษิทัรว่มทางออ้มแลว้เป็นจ านวน 195.32 ลา้นบาท ในระหวา่งงวด 
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13. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สทุธ ิ    
 
 ในระหว่างงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 มรีายการเปลี่ยนแปลงอย่างย่อในบญัช ีที่ดนิ อาคาร และ
อุปกรณ์ ดงัต่อไปนี้ 

 
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    
มลูคา่สทุธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2561 688,963  320,481 
ซือ้สนิทรพัยร์ะหวา่งงวด 61,600  61,163 
จ าหน่ายสนิทรพัยร์ะหวา่งงวด (2,708)  (2,708) 
คา่เสือ่มราคาส าหรบังวด (47,215)  (30,888) 
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ (77)                     - 
มลูคา่สทุธติามบญัช ีณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 700,563  348,048 

 
บรษิทัยอ่ยทางออ้มไดจ้ดจ านองทีด่นิพรอ้มอาคาร สิง่ปลกูสรา้งบนทีด่นิและอุปกรณ์ผลติกระแสไฟฟ้าซึ่งตดิตัง้บนดนิ
เพือ่ใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัวงเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (หมายเหตุ 14) 

 
14. เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 
 

การเปลี่ยนแปลงในบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561                
มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 156,240                            - 
บวก เงนิกูย้มืเพิม่ขึน้ระหวา่งงวด 15,039  15,039 
หกั จา่ยช าระคนื (52,930)  (2,800) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 118,349  12,239 
หกั สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (75,240)  (8,400) 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สทุธ ิ 43,109  3,839 
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ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 บรษิทัมเีงนิกู้ยมืจากธนาคารจ านวน 12.24 ลา้นบาท อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ MLR-1.50 
ต่อปี ส าหรบั 12 เดอืนแรกนับจากวนัที่เบกิเงนิกู้งวดแรกและ อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ MLR-1.00 ต่อปี ส าหรบังวดที่
เหลอื มกี าหนดช าระคนื 0.70 ลา้นบาทต่อเดอืน โดยเริม่ช าระตัง้แต่เดอืนมถุินายน 2561 และครบก าหนดช าระงวด
สดุทา้ยในเดอืนมถุินายน 2563  
 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 บริษัทย่อยทางอ้อมมีวงเงนิสนิเชื่อจากธนาคารจ านวน 535.00 ล้านบาท อตัรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี ส าหรบั 18 เดอืนแรกนับจากวนัที่เบกิเงนิกู้งวดแรกและ อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ MLR-
1.50 ต่อปี ส าหรบังวดที่เหลอื มกี าหนดช าระคนื 5.57 ลา้นบาทต่อเดอืน โดยเริม่ช าระตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2555 
และครบก าหนดช าระงวดสุดท้ายในเดือนเมษายน 2563 เงินกู้ยืมน้ีค ้าประกันโดยการจดจ านองที่ดินพร้อมสิ่ง            
ปลกูสรา้งบนทีด่นิและอุปกรณ์ผลติกระแสไฟฟ้า และการโอนสทิธทิีจ่ะถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากธนาคารและโอนสทิธิ
การรบัเงนิทีจ่ะไดร้บัภายใตส้ญัญาซือ้ขายไฟฟ้า  

 
15. หนี้สนิภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์พนกังาน 

 
ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัมรีายการเปลีย่นแปลงประมาณการหน้ีสนิตามภาระผกูพนั
ส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน ดงัต่อไปนี้ 
 
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 9,671  9,540 
ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 816  715 
ตน้ทุนทางการเงนิ 269  263 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 10,756  10,518 
หกั สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (745)  (745) 
สทุธ ิ 10,011  9,773 
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ค่าใชจ้่ายประมาณการผลประโยชน์พนกังานทัง้หมดทีร่บัรูใ้นงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นส าหรบังวด
สามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2561 และ 2560 มดีงัน้ี 
 
    (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 
  2561 2560 2561 2560 
      
ก ำไรขำดทุน      
    ตน้ทุนบรกิาร  272 225 238 225 
    ตน้ทุนทางการเงนิ  90 75 88 75 
      
    (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 
  2561 2560 2561 2560 
      
ก ำไรขำดทุน      
    ตน้ทุนบรกิาร  816 676 715 676 
    ตน้ทุนทางการเงนิ  269 226 263 226 
      
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน      
    ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั                 

     คณิตศาสตรป์ระกนัภยั           - 3,920          - 3,920 
 

16. ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
 
รายการเคลื่อนไหวในระหวา่งงวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2561 ของใบส าคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สามญัมดีงัน้ี 

 
 จ านวนใบส าคญั 
 แสดงสทิธซิื้อหุ้นสามญั 
  

ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 67,062,956 
ใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ (4,288) 
ใบส าคญัแสดงสทิธหิมดอาย ุเมื่อวนัที ่25 พฤษภาคม 2561 (67,058,668) 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 - 
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17. สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 
  
บรษิทัไม่มนีโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงนิที่เป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเกง็ก าไรหรอืเพื่อการค้า 
สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้ามไีว้เพื่อช่วยในการบรหิารความเสี่ยงที่เกิดจากการผนัผวนของอตัรา
แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 บรษิทัมสีญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าส าหรบัการรบัช าระเงนิจากลูกหน้ี
การคา้และจา่ยช าระเงนิเจา้หนี้การคา้ทีเ่ปิดสถานะไวซ้ึง่มอีายรุะหวา่ง 1 เดอืน ถงึ 9 เดอืน ดงัน้ี 
 

 จ านวนเงนิตราต่างประเทศ 
(พนัหน่วย) 

 อตัราแลกเปลีย่นตามสญัญา 
(บาท) 

 

สญัญาซื้อเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าส าหรบัการจา่ยช าระเงนิเจา้หนี้การคา้และทรสัตร์ซีทีส์ 
สกุลเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิา 2,005        31.87 – 33.26 
สกุลเงนิเหรยีญยโูร 67            38.55  
    

สญัญาขายเงนิตราต่างประเทศลว่งหน้าส าหรบัการรบัช าระเงนิลกูหนี้การคา้ 
สกุลเงนิเหรยีญออสเตรเลยี 372        23.20 – 23.98 
สกุลเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิา 1,185  32.25 – 33.14 

 
18. สว่นงานด าเนินงาน 

 
บรษิทัมกีารจดักลุ่มสว่นงานทีร่ายงานตามภูมศิาสตรใ์นประเทศและต่างประเทศ ส าหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืน
สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2561 และ 2560 มดีงัน้ี 
 

       (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 
 ผลติและจ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้า ผลติและจ าหน่าย กระแสไฟฟ้า  
 ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ รวม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
         
รายไดจ้ากการขาย 132,185 141,641 77,582 47,674 29,816 4,017 239,583 193,332 
ตน้ทุนขาย (142,574) (134,483) (53,389)        (33,181) (9,655) (650) (205,618) (168,314) 
ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ตน้ (10,389) 7,158 24,193         14,493 20,161 3,367 33,965 25,018 

         
รายไดจ้ากการบรกิาร 6,645 3,451         -         -             -             - 6,645 3,451 
ตน้ทุนบรกิาร (2,705) (4,176)         -         -             -             - (2,705) (4,176) 
ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ตน้ 3,940 (725)         -         -             -             - 3,940 (725) 

         
ดอกเบีย้จา่ย       (3,709) (5,672) 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย      (17,645) (11,675) 
        
ก าไร (ขาดทุน) กอ่นภาษเีงนิได ้      2,190 (44,228) 

        
รวมสินทรพัย ์      1,867,110 1,979,153 

รวมหน้ีสิน      477,846 1,021,021 
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       (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 
 ผลติและจ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้า ผลติและจ าหน่าย กระแสไฟฟ้า  
 ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ รวม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
         
รายไดจ้ากการขาย 340,037 449,673 182,681 169,954        102,690 4,017 625,408 623,644 
ตน้ทุนขาย (348,026) (439,952) (139,241)   (115,215) (32,763) (650) (520,030) (555,817) 
ก าไรขัน้ตน้ (7,989) 9,721 43,440       54,739 69,927 3,367 105,378 67,827 

         
รายไดจ้ากการบรกิาร 16,587 14,839         -         -              -              - 16,587 14,839 
ตน้ทุนบรกิาร (8,813) (9,966)         -         -              -              - (8,813) (9,966) 
ก าไรขัน้ตน้ 7,774 4,873         -         -              -              - 7,774 4,873 

         
ดอกเบีย้จา่ย       (12,225) (10,806) 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย      (54,049) (33,442) 
        
ขาดทุนกอ่นภาษเีงนิได ้      (32,873) (90,072) 

        
รวมสินทรพัย ์      1,867,110 1,979,153 

รวมหน้ีสิน      477,846 1,021,021 

 
ลกูคา้รายใหญ่  
ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2561 และ 2560 รายไดจ้ากลกูคา้หลกัซึง่เป็นหน่วยงานเอกชน จ านวน 
168.64 ลา้นบาท และ 125.38 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2561 และ 2560 รายไดจ้ากลกูคา้หลกัซึง่เป็นหน่วยงานเอกชน จ านวน 
422.94 ลา้นบาท และ 381.67 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

19. ภาระผกูพนัและหนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยทางออ้มมภีาระผูกพนัจากการทีธ่นาคารในประเทศไดอ้อกหนังสอื       
ค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัการปฏบิตัติามสญัญาซึ่งเป็นไปตามปกตธิุรกจิเป็นจ านวนเงนิรวมประมาณ 73.30 ลา้นบาท 
และ 3.30 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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