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เสนอ  ผูถื้อหุ้นของบริษทั คิวทีซี เอนเนอรย่ี์ จาํกดั (มหาชน) 

  

ความเหน็ 

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมของบรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย (“กลุ่มบรษิทั”) 

ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน

เบ็ดเสรจ็อื่นรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงนิสดรวม สําหรบัปีสิ้นสุด            

วนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที่สําคญั และ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่ง

ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น และงบกระแสเงนิสดสําหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั รวมถงึหมายเหตุสรปุนโยบายการบญัชทีีส่าํคญั 

 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัขา้งตน้แสดงฐานะการเงนิรวมของกลุ่มบรษิทั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ผลการดาํเนินงานรวม และกระแสเงนิสดรวมสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และฐานะ

การเงนิเฉพาะของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงนิสดเฉพาะของบรษิทั 

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัโดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัในรายงาน

ของขา้พเจ้า ขา้พเจ้ามคีวามเป็นอสิระจากกลุ่มบรษิทัและบรษิทัตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ

วชิาชพีบญัชทีีก่ําหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ีในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิ

เฉพาะของบรษิทั และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้กําหนด

เหล่าน้ี ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ขา้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการ

แสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 

 

 

 

 



 
 

เรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบ 

 

เรื่องสาํคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่าง ๆ ทีม่นียัสาํคญัทีส่ดุตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้

ในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัสาํหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดนํ้าเรื่องเหล่าน้ีมา

พจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิัทโดยรวมและในการแสดง

ความเหน็ของขา้พเจา้  ทัง้น้ี ขา้พเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากสาํหรบัเรือ่งเหลา่น้ี 

 

เรื่องสาํคญัในการตรวจสอบ การตอบสนองความเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 

 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบรษิทัและบรษิทัมสีนิทรพัย์

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีาํนวน 15.95 ลา้นบาท และ 13.27 

ลา้นบาท ตามลาํดบั กลุม่บรษิทัและบรษิทัมสีว่นทีย่งัไมไ่ดร้บัรู้

เป็นสนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีํานวน 135.07 ลา้น

บาท และ 72.30 ล้านบาท ตามลําดบั จากผลขาดทุนสะสม

ทางภาษ ีซึง่กลุ่มบรษิทัและบรษิทัจะรบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิได้

รอการตดับญัชสีําหรบัผลขาดทุนสะสมทางภาษีเมื่อมคีวาม

เป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่วา่จะมกีาํไรทางภาษใีนอนาคตทีส่ามารถ

นําผลขาดทุนทางภาษีดงักล่าวมาใช้ประโยชน์ทางภาษีได้

แน่นอน 

 

ในการคาํนวณมลูค่าของสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี่

รบัรูจ้ากผลขาดทุนสะสมทางภาษ ีผูบ้รหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจที่

เกี่ยวขอ้งกบัจดัทําประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคตใหม้ี

ความน่าเชื่อถือ ซึ่งปัจจยัดงักล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงตาม

สภาวะทางเศรษฐกจิและสถานการณ์ตลาดในอนาคต  

 

ขา้พเจ้าใหค้วามสําคญัในประเดน็น้ี เน่ืองจากการตรวจสอบ

รายการดงักลา่วตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการพจิารณาเป็นอยา่งมาก

เพราะผลที่จะเกิดขึ้นจริง ขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนทาง

เศรษฐกจิและการตลาดในอนาคตอยา่งมาก 

 

ตามที่บริษัทเปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุข้อ 20 และ

นโยบายการบญัชทีีส่าํคญั 

 

 

 

 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมนิความเพยีงพอและความเหมาะสม

ของหลักฐานการสอบบัญชี โดยประเมินวิธีการที่

ผูบ้รหิารใชใ้นการจดัทาํประมาณการรายได ้ค่าใชจ้่าย

และผลการดาํเนินงานในอนาคต 

 

ขา้พเจ้าได้หารอืกบัผูบ้รหิารเพื่อใหเ้ขา้ใจถงึแผนการ

ดาํเนินธุรกจิและสมมตฐิานทีผู่บ้รหิารใช ้ประเมนิความ

สมเหตุสมผลของสมมตฐิานทีผู่บ้รหิารใชใ้นการจดัทํา

ประมาณการ โดยการเปรยีบเทยีบผลของการจดัทํา

งบประมาณในอดีต  และอตัราการเจริญเติบโตของ

กลุ่มธุรกิจในสภาวะการณ์ปกติ รวมถึงการวเิคราะห์

แนวโน้มของตลาดและธุรกจิทีอ่ยูใ่นกลุม่เดยีวกนั  

 

ข้าพเจ้าได้ทดสอบความถูกต้องของวิธีการคํานวณ

ประมาณการทางธุรกจิ ทดสอบความเหมาะสมในการ

คํานวณสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดย

เปรียบเทียบผลประโยชน์ทางภาษีที่กลุ่มบรษิัทและ

บรษิทัจะไดร้บัในอนาคตกบัประมาณการดงักลา่ว 

 

ขา้พเจ้าได้พจิารณาความเพยีงพอและเหมาะสมของ

การเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

 

 

 

 

 



 
 

เรื่องสาํคญัในการตรวจสอบ การตอบสนองความเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 

 

การดอ้ยคา่ของเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม  

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมเีงนิลงทุนในบริษัทย่อย

และบรษิทัร่วมตามวธิรีาคาทุน จํานวน 718.66 ลา้นบาท และ 

0.50 ลา้นบาท ตามลาํดบั และคา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุน

ในบรษิทัย่อยและบรษิัทร่วม จํานวน 150.36 ล้านบาท และ 

0.50 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

การทดสอบการดอ้ยค่าเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม

นัน้ตอ้งใชดุ้ลยพนิิจทีส่าํคญัและขอ้สมมตฐิานของผูบ้รหิารทีม่ ี

ความซบัซ้อน โดยเฉพาะขอ้สมมติฐานสําหรบัการประมาณ

การกระแสเงนิสดของธุรกจิ และการพจิารณาอตัราคดิลดใน

การกําหนดมูลค่ากระแสเงนิสดซึ่งอาจมผีลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงตามสภาวะทางเศรษฐกิจ ภาวการณ์ตลาด

ปัจจุบนัและความเสีย่งทีเ่ฉพาะเจาะจงของสนิทรพัย ์  

 

ตามที่บรษิทัเปิดเผยรายละเอยีดในหมายเหตุขอ้ 11 และ 12

และนโยบายการบญัชทีีส่าํคญั 

 

  

 

 

 

ข้าพเจ้าได้ประ เมินความสมเหตุสมผลของข้อ

สมมติฐานและวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการคํานวณ

ประมาณการกระแสเงนิสดรบัและจ่ายในอนาคตทีค่าด

ว่าจะไดร้บั ตรวจสอบกบัผลการดําเนินงานในปัจจุบนั

และในอดตี 

 

ขา้พเจา้ไดห้ารอืกบัผูบ้รหิารเพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึสมมตฐิาน

ที่ผูบ้รหิารใช้และแผนการดําเนินธุรกจิในอนาคตและ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารประกอบ 

 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมนิความสมเหตุสมผลของอตัราคดิลด

ที่ผู้บรหิารใช้เพื่อคดิลดกระแสเงนิสดในอนาคต โดย

ทดสอบการคาํนวณมลูค่าทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืจากการ

ลงทุน  

 

ข้าพเจ้าได้ทดสอบความถูกต้องของวิธีการคํานวณ

แบบจาํลองและตรวจสอบขอ้มลูกบัเอกสารประกอบ 

 

ขา้พเจ้าได้พจิารณาความเพยีงพอและเหมาะสมของ

การเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เรื่องสาํคญัในการตรวจสอบ การตอบสนองความเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 

 

คา่เผือ่การลดมลูคา่ของสนิคา้คงเหลอื 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินค้าคงเหลือจํานวน 

175.25 ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ยวตัถุดบิ สนิคา้ระหว่างผลติ 

และสนิคา้สาํเรจ็รปู  โดยสนิคา้สาํเรจ็รปูของบรษิทัเป็นสนิคา้ที่

ผลิตตามคําสัง่ซื้อและสินค้าที่ผลิตตามแบบมาตรฐานเพื่อ

จาํหน่ายใหล้กูคา้ทัว่ไป 

 

สนิคา้คงเหลอืแสดงมลูค่าดว้ยราคาทุนหรอืมลูคา่สุทธทิีค่าดวา่

จะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า การประมาณค่าเผื่อการลด

มูลค่าของสนิค้าคงเหลอื ต้องอาศยัดุลยพนิิจของฝ่ายบรหิาร 

ในการพิจารณารายการหมุนเวียนและการเสื่อมสภาพของ

สนิค้าคงเหลอืแต่ละประเภท และการเปลี่ยนแปลงของราคา

ขายสนิคา้ทีข่ ึน้อยูก่บัภาวการณ์แขง่ขนัของตลาด  

 

ตามที่บริษัทเปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุข้อ 9 และ

นโยบายการบญัชทีีส่าํคญั 

 

 

 

 

ข้าพเจ้าได้สอบถามผู้บริหาร เพื่อให้ได้มาซึ่งความ

เขา้ใจเกีย่วกบัวธิกีารประมาณการมลูค่าสุทธทิีค่าดว่า

จะได้รบัของสนิค้าคงเหลอื และได้ประเมนิว่ามคีวาม

สมเหตุสมผล และสอดคล้องกบันโยบายของบริษัท

หรอืไม ่

 

ข้าพเจ้าได้ทดสอบข้อมูลอายุสินค้าคงเหลือและ

ประเมนิความสมเหตุสมผลในการพจิารณาค่าเผือ่การ

ลดลงของมูลค่าสนิค้าคงเหลอืที่กําหนดโดยผูบ้รหิาร 

ข้าพเจ้าพิจารณาข้อมูลการหมุนเวียนของสินค้า

คงเหลอืและทดสอบการคํานวณค่าเผื่อการลดลงของ

มลูคา่สนิคา้คงเหลอืตามนโยบายของบรษิทั 

 

ข้าพเจ้าได้ทดสอบความถูกต้องของประมาณการ

มลูค่าสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บัของสนิคา้คงเหลอื โดยสุ่ม

ตัวอย่างเปรียบเทียบต้นทุนของสินค้าคงเหลือกับ

มลูค่าสุทธทิีค่าดวา่จะไดร้บัของสนิคา้คงเหลอืดงักล่าว 

ซึ่งคํานวณจากราคาขายสนิค้าคงเหลอืภายหลงัวนัที่

ในรายงานหรอืราคาตามใบสัง่ซื้อของลูกค้า หกัด้วย

คา่ใชจ้า่ยทีจ่าํเป็นเพือ่ใหส้นิคา้นัน้ขายได ้ 

 

ขา้พเจ้าได้พจิารณาความเพยีงพอและเหมาะสมของ

การเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

 

 

ขอ้มลูอืน่ 

 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ยขอ้มลูซึง่รวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไมร่วมถงึ

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิัทและรายงานของผู้สอบบญัชทีี่อยู่ในรายงานนัน้ ซึ่งคาดว่า

รายงานประจาํปีจะถกูจดัเตรยีมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชน้ีี 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัไมค่รอบคลุมถงึขอ้มลูอื่น และขา้พเจา้

ไมไ่ดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 

 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั คอื 

การอ่านขอ้มลูอื่นตามทีร่ะบุขา้งตน้เมือ่จดัทาํแลว้ และพจิารณาวา่ขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระสาํคญักบังบ

การเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัหรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏ

วา่ขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม ่ 

 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัผูม้หีน้าทีใ่นการกํากบัดูแลเพื่อใหผู้ม้หีน้าที่ในการกํากบัดูแล

ดาํเนินการแกไ้ขขอ้มลูทีแ่สดงขดัต่อขอ้เทจ็จรงิ 

 

ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารและผูม้หีน้าทีก่าํกบัดแูลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 

ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัทาํและนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัเหลา่น้ีโดย

ถูกตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิาร

พจิารณาว่าจําเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัที่ปราศจากการแสดง

ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไมว่า่จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

 

ในการจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถ

ของกลุ่มบรษิัทในการดําเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการดําเนินงานต่อเน่ืองในกรณีที่มเีรื่อง

ดงักล่าว และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรบัการดําเนินงานต่อเน่ือง เว้นแต่ผู้บรหิารมคีวามตัง้ใจที่จะเลิก            

กลุม่บรษิทั หรอืหยดุดาํเนินงานหรอืไมส่ามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

 

ผู้มหีน้าที่ในการกํากบัดูแลมหีน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงนิของ           

กลุม่บรษิทัและบรษิทั 

 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและ      

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทัโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัหรอืไม่  

ไมว่า่จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่

ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัที่มอียู่

ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเมื่อ

คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อ

การตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัเหลา่น้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจ การสงัเกตและตัง้ขอ้สงสยั

เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 



 
 

• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงนิรวม

และงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัไมว่่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตาม

วธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และรวบรวมหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและ

เหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ

อนัเป็นสาระสําคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสีย่งที่เกดิจากขอ้ผดิพลาดเน่ืองจากการ

ทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้ว่มคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การ

แสดงขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบที่

เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการ

ควบคุมภายในของกลุม่บรษิทั 

• การประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบญัชแีละการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัทาํขึน้โดยผูบ้รหิาร 

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชสีาํหรบัการดําเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้รหิารและ

จากหลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รบั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระสําคญัที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรอื

สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสยัอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองหรอืไม ่ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มคีวามไมแ่น่นอนทีม่สีาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไว้

ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง หรอื

ถ้าการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้

ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม 

เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุม่บรษิทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมนิการนําเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัโดยรวม 

รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูวา่งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัแสดงรายการและเหตุการณ์ใน

รปูแบบทีท่าํใหม้กีารนําเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่  

• ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงนิของบริษัทภายใน            

กลุ่มหรอืกจิกรรมทางธุรกจิภายในกลุ่มบรษิทัเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบ     

ต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็น

ผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการกํากบัดแูลในเรื่องต่างๆ ทีส่าํคญั ซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการ

ตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ประเดน็ทีม่นีัยสาํคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ รวมถงึขอ้บกพร่องทีม่นีัยสาํคญั

ในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ข้าพเจ้าได้ให้คํารบัรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่

เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสมัพนัธ์ทัง้หมด

ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจ้าเชื่อว่ามเีหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของ

ขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 

 

จากเรื่องทีส่ ื่อสารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการกํากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่างๆ ทีม่นีัยสาํคญัมากทีสุ่ดในการ

ตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัในงวดปัจจุบนัและกําหนดเป็นเรื่องสําคญัในการ

ตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหลา่น้ีในรายงานของผูส้อบบญัชเีวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไมใ่หเ้ปิดเผย

ต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสาร

เรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจ้าเพราะการกระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมี

ผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักลา่ว 

 

 

 

นายนรินทร ์จรูะมงคล 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

ทะเบยีนเลขที ่8593 

 

บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 

กรงุเทพมหานคร 

20 กุมภาพนัธ ์2562 



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560
สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 5 118,789,123        90,992,895         69,693,599         44,810,154         

เงนิลงทุนชัว่คราว 6 466,340,820        378,848,818        351,869,055        378,540,803        

ลูกหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไมเ่รยีกชาํระ

- ลูกคา้ทัว่ไป - สุทธิ 7 255,756,389        280,966,609        229,036,321        256,722,328        

- บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 7, 8 702,134              1,836,548           702,134              1,836,548           

ลูกหนี้อืน่ - ลูกคา้ทัว่ไป 1,139,513           -                    211,251              -                    

ลูกหนี้อืน่ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 8 156,110              1,348,271           1,192,910           8,150,463           

สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 9 175,253,030        151,149,702        175,253,030        151,149,702        

ภาษมีลูคา่เพิม่รอเรยีกคนื 29,683,039         17,164,110         26,848,234         14,447,594         

คา่ใชจ้า่ยจา่ยล่วงหน้า 4,121,881           3,987,129           4,056,796           3,810,688           

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 13,105,404         8,778,163           12,793,312         7,872,760           
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,065,047,443     935,072,245        871,656,642        867,341,040        

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช้ 10 21,306,698         21,118,629         -                    -                    

เงนิลงทุนใน

- บรษิทัยอ่ย - สุทธิ 11 -                    -                    568,292,644        14,855,120         

- บรษิทัรว่ม - สุทธิ 12 -                    210,042,705        -                    499,800              

เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง - สุทธิ 8 6,901,877           17,870,454         6,901,877           616,747,578        

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 14 689,299,174        688,962,686        345,976,004        320,480,941        

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์- สุทธิ 15 4,188,378           5,502,708           4,020,429           5,325,282           

คา่บรกิารเชือ่มต่อโครงขา่ยกระแสไฟฟ้า - สุทธิ 16 4,255,477           4,584,904           -                    -                    

สญัญาขายไฟฟ้า - สุทธิ 17 108,906,540        117,359,191        -                    -                    

คา่ความนิยม - สุทธิ 2 -                    -                    -                    -                    

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี - สุทธิ 20 15,953,700         33,274,196         13,274,003         31,155,050         

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอืน่ 3,125,718           3,479,218           2,836,455           3,193,967           
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 853,937,562        1,102,194,691     941,301,412        992,257,738        

รวมสินทรพัย์ 1,918,985,005     2,037,266,936     1,812,958,054     1,859,598,778     

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้ 1

 งบการเงินเฉพาะของบริษทั งบการเงินรวม



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 18 202,082,000        320,554,278        202,082,000        320,554,278        
เจา้หนี้การคา้ 98,223,002         42,831,480         98,223,002         42,831,480         
เจา้หนี้อืน่ - ผูค้า้ทัว่ไป 11,032,598         11,556,681         8,546,199           10,305,220         
เจา้หนี้อืน่ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 8 12,626               19,260               12,626               19,260               

หนี้สนิทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหนึ่งปี

- เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 19 75,240,000         66,840,000         8,400,000           -                    
- หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 2,195,735           2,714,374           1,805,417           2,341,829           

- หนี้สนิตามภาระผกูพนั

      ผลประโยชน์พนักงาน 22 754,444              178,063              754,444              178,063              
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 21 22,998,919         23,374,823         20,624,504         19,580,596         

เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ 16,420,630         14,583,175         16,420,630         14,583,175         

หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ 11,397,521         10,592,625         9,486,814           8,877,463           
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 440,357,475        493,244,759        366,355,636        419,271,364        

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ 19 24,299,346         89,400,000         1,739,346           -                    
หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ - สุทธิ 2,321,619           3,042,366           1,808,728           2,139,157           
หนี้สนิตามภาระผกูพนั

ผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ 22 10,362,603         9,493,289           10,088,642         9,362,346           
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 36,983,568         101,935,655        13,636,716         11,501,503         

รวมหน้ีสิน 477,341,043        595,180,414        379,992,352        430,772,867        

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้ 2

 งบการเงินเฉพาะของบริษทั งบการเงินรวม



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรอืนหุน้ - หุน้สามญั มลูคา่หุน้ละ 1 บาท

 ทุนจดทะเบยีน 429,240,725 หุน้ 23 429,240,725        429,240,725         429,240,725         429,240,725         

ทุนทีอ่อกจาํหน่ายและชาํระเตม็มลูคา่แลว้ 

   341,092,557 หุน้ (2560: 341,088,220 หุน้) 341,092,557        341,088,220         341,092,557         341,088,220         

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 1,136,572,101     1,136,533,588      1,136,572,101      1,136,533,588      

สว่นเกนิมลูคา่หุน้จากการรวมธุรกจิ 42,294,921         42,294,921          -                     -                     

กําไร (ขาดทุน) สะสม

 - จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 25 20,000,000         20,000,000          20,000,000          20,000,000          

 - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (98,929,218)        (99,270,425)         (64,698,956)         (68,795,897)         

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ (1,508,778)          (1,199,755)           -                     -                     
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั 1,439,521,583     1,439,446,549      1,432,965,702      1,428,825,911      

สว่นไดเ้สยีทีไ่มอ่ยูใ่นอาํนาจควบคุมในบรษิทัยอ่ย 2,122,379           2,639,973            -                     -                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,441,643,962     1,442,086,522      1,432,965,702      1,428,825,911      

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,918,985,005     2,037,266,936      1,812,958,054      1,859,598,778      

-                    -                     -                     -                     

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้ 3

 งบการเงินเฉพาะของบริษทั งบการเงินรวม



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ ื่น 
สาํหรบัปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม

(หน่วย : บาท)

หมายเหต ุ 2561 2560 2561 2560

รายได้จากการขายและบริการ

รายไดจ้ากการขาย 8 937,286,010      882,111,143      794,807,652      846,048,282      
รายไดจ้ากการบรกิาร 20,764,087       19,419,944       20,764,087       19,419,944       
รวมรายได้จากการขายและบริการ 31 958,050,097      901,531,087      815,571,739      865,468,226      

ต้นทุนขายและบริการ

ตน้ทุนขาย (735,900,161)     (745,372,181)     (688,969,970)     (732,544,980)     
ตน้ทุนบรกิาร (11,860,974)      (15,437,336)      (11,860,974)      (15,437,336)      
รวมต้นทุนขายและบริการ 31 (747,761,135)     (760,809,517)     (700,830,944)     (747,982,316)     

กาํไรข ัน้ต ้น 210,288,962      140,721,570      114,740,795      117,485,910      
กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น 4,854,937         2,789,411         4,854,937         1,145,324         
รายไดอ้ื่น 8 15,442,941       10,487,706       19,051,241       17,089,212       
กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 20 230,586,840      153,998,687      138,646,973      135,720,446      

ขาดทุนจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มทางออ้ม 12 (19,695,061)      -                  -                  -                  
ค่าใชจ้า่ยในการขาย 28 (47,869,659)      (49,484,473)      (47,869,659)      (49,484,472)      
ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 8, 28 (126,329,759)     (345,236,762)     (59,390,125)      (300,205,882)     
รวมค่าใช้จ่าย (193,894,479)     (394,721,235)     (107,259,784)     (349,690,354)     

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 36,692,361       (240,722,548)     31,387,189       (213,969,908)     

สว่นแบง่กําไร (ขาดทุน) ของบรษิทัร่วมตามวธิสีว่นไดเ้สยี 12 (1,027,387)        2,723,237         -                  -                  
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 35,664,974       (237,999,311)     31,387,189       (213,969,908)     

ตน้ทุนทางการเงนิ (15,174,809)      (14,730,861)      (9,409,201)        (11,271,210)      
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 20,490,165       (252,730,172)     21,977,988       (225,241,118)     
ผลประโยชน์ภาษเีงนิได ้(ค่าใชจ้า่ย) 20 (17,524,944)      5,881,589         (17,881,047)      5,899,833         
กาํไร (ขาดทุน) ของการดาํเนินงานต่อเนื่อง 2,965,221         (246,848,583)     4,096,941         (219,341,285)     
ขาดทุนของการดําเนินงานทีย่กเลกิ 13 (3,087,075)        (396,953)           -                  -                  
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบัปี (121,854)           (247,245,536)     4,096,941         (219,341,285)     
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อ ื่น

รายการทีต่อ้งไมจ่ดัประเภทเขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั - สทุธจิากภาษเีงนิได้ 20 -                  (3,385,229)        -                  (3,385,229)        
รายการทีส่ามารถจดัประเภทใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ - สทุธจิากภาษเีงนิได้ (363,556)           (1,828,278)        -                  -                  
ขาดทุนเบด็เสรจ็อ ื่นสาํหรบัปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ (363,556)           (5,213,507)        -                  (3,385,229)        
รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็สาํหรบัปี (485,410)           (252,459,043)     4,096,941         (222,726,514)     

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
(     นายพูลพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้ 4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 341,207 (247,186,033) 4,096,941         (219,341,285)     

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่อยู่ในอํานาจควบคุมในบรษิทัย่อย (463,061) (59,503)            -                  -                  

(121,854) (247,245,536) 4,096,941         (219,341,285)

การแบ่งปันขาดทุนเบด็เสรจ็

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 32,184 (252,125,298) 4,096,941         (222,726,514)     

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่อยู่ในอํานาจควบคุมในบรษิทัย่อย (517,594) (333,745)          -                  -                  

(485,410) (252,459,043) 4,096,941         (222,726,514)

กาํไรต่อหุ้นข ัน้พื้นฐาน

กําไร (ขาดทุน) ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทั (บาทต่อหุน้) 24 0.001 (0.888) 0.012              (0.788)

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก (หุน้) 341,092,557 278,391,073     341,092,557     278,391,073     

กาํไรต่อหุ้นปรบัลด

กําไร (ขาดทุน) ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทั (บาทต่อหุน้) 24 0.001 (0.833) 0.012              (0.739)

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก (หุน้) 341,092,557 296,787,174     341,092,557     296,787,174     

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิน้ี 5

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผ ูถ้ือหุ้น (หน่วย : บาท)
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของผ ูถ้ือหุ้น

ทุนเรอืนหุ้น กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อ ื่น ส่วนได้เสีย

ที่ออกและ ส่วนเกินมลูค่า ส่วนเกินมลูค่าหุ้น สาํรอง ผลต่างจากการ ที่ไมอ่ยูใ่น รวมส่วนของ

หมายเหต ุ
รบัชาํระแลว้ หุ้นสามญั จากการรวมธรุกิจ ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร แปลงค่างบการเงิน รวม อาํนาจควบคมุ ผ ูถ้ือหุ้น

งบการเงินรวม

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

เพิม่ทุน 23 70,910,475            830,015,225       -                      -                 -                    -                               900,925,700       -                    900,925,700           

ใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธหิุน้สามญั 23 177,745                1,579,299          -                      -                 -                    -                               1,757,044          -                    1,757,044               

สว่นเกนิมูลค่าหุน้จากการรวมธุรกจิ 2 -                       -                   42,294,921           -                 -                    -                               42,294,921         -                    42,294,921             

เงนิสดปันผลจา่ย 26 -                       -                   -                      -                 (8,100,000)          -                               (8,100,000)         -                    (8,100,000)              
รายการกบัผ ูถ้ือหุ้น 71,088,220            831,594,524       42,294,921           -                 (8,100,000)          -                               936,877,665       -                    936,877,665           

ขาดทุนสาํหรบัปี -                       -                   -                      -                 (247,186,033)       -                               (247,186,033)      (59,503)              (247,245,536)          

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบัปี -                       -                   -                      -                 (3,385,229)          (1,554,036)                     (4,939,265)         (274,242)            (5,213,507)              
ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี -                       -                   -                      -                 (250,571,262)       (1,554,036)                     (252,125,298)      (333,745)            (252,459,043)          

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 341,088,220          1,136,533,588    42,294,921           20,000,000      (99,270,425)        (1,199,755)                     1,439,446,549    2,639,973           1,442,086,522         

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 341,088,220          1,136,533,588    42,294,921           20,000,000      (99,270,425)        (1,199,755)                     1,439,446,549    2,639,973           1,442,086,522         

ใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธหิุน้สามญั 23 4,337                    38,513              -                      -                 -                    -                               42,850               -                    42,850                   
รายการกบัผ ูถ้ือหุ้น 4,337                    38,513              -                      -                 -                    -                               42,850               -                    42,850                   

กําไร (ขาดทุน) สาํหรบัปี -                       -                   -                      -                 341,207             -                               341,207             (463,061)            (121,854)                

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบัปี -                       -                   -                      -                 -                    (309,023)                       (309,023)            (54,533)              (363,556)                
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี -                       -                   -                      -                 341,207             (309,023)                       32,184               (517,594)            (485,410)                

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 341,092,557          1,136,572,101    42,294,921           20,000,000      (98,929,218)        (1,508,778)                     1,439,521,583    2,122,379           1,441,643,962         

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

6

ส่วนของผ ูถ้ือหุ้นของบริษทั

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

กาํไร (ขาดทุน) สะสม



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผ ูถ้ือห ุ้น

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม

(หน่วย : บาท)

ทนุเร ือนห ุ้น

ที่ออกและ ส่วนเกินมลูค่า สาํรอง

หมายเหต ุ รบัชาํระแล้ว ห ุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร รวม

งบการเงินเฉพาะของบริษทั

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

เพิม่ทนุ 23 70,910,475                       830,015,225                     -                                  -                              900,925,700                   

ใชส้ทิธติามใบสําคญัแสดงสทิธหิุน้สามญั 23 177,745                           1,579,299                        -                                  -                              1,757,044                       

เงนิสดปันผลจ่าย 26 -                                 -                                 -                                  (8,100,000)                     (8,100,000)                      

รายการกบัผ ูถ้ือห ุ้น 71,088,220                       831,594,524                     -                                  (8,100,000)                     894,582,744                   

ขาดทนุสําหรบัปี -                                 -                                 -                                  (219,341,285)                 (219,341,285)                  

ขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่สําหรบัปี -                                 -                                 -                                  (3,385,229)                     (3,385,229)                      

ขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี -                                 -                                 -                                  (222,726,514)                 (222,726,514)                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 341,088,220                     1,136,533,588                  20,000,000                       (68,795,897)                   1,428,825,911                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 341,088,220                     1,136,533,588                  20,000,000                       (68,795,897)                   1,428,825,911                 

ใชส้ทิธติามใบสําคญัแสดงสทิธหิุน้สามญั 23 4,337                              38,513                            -                                  -                              42,850                           

รายการกบัผ ูถ้ือห ุ้น 4,337                              38,513                            -                                  -                              42,850                           

กําไรสําหรบัปี -                                 -                                 -                                  4,096,941                      4,096,941                       

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี -                                 -                                 -                                  4,096,941                      4,096,941                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 341,092,557                     1,136,572,101                  20,000,000                       (64,698,956)                   1,432,965,702                 

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

7

กาํไร (ขาดทนุ) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม

(หน่วย : บาท)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 17,403,090        (253,127,125)    21,977,988       (225,241,118)    

รายการปรบัปรงุกระทบกาํไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสทุธิ

   ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจาํหน่าย 74,247,370        50,947,553       43,558,085       43,043,704       

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู 7,279,592          4,256,681         7,279,592         4,256,681         

ค่าเผือ่ (กลบัรายการ) สนิคา้เสือ่มคุณภาพและมูลค่าสนิคา้ลดลง 7,375,334          (4,997,647)        7,375,334         (4,997,647)        

กําไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัย์ (546,736)           (2,767,847)        (1,154,946)        (2,767,847)        
กําไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (854,732)           (3,776,150)        (854,732)          (3,776,150)        

กําไรจากการปรบัมูลค่าเงนิลงทุนทีย่งัไม่ไดเ้กดิขึน้จรงิ (2,864,938)         (40,803)            (2,411,206)        (40,803)            

กําไรจากการขายเงนิลงทุนชัว่คราว (765,438)           -                  (757,420)          -                  

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย -                   -                  6,562,476         141,799,970     

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม -                   -                  499,800           -                  

-                   -                  (54,352,422)      54,352,422       

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัรว่ม 7,098,123          -                  7,098,123         -                  

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ 2,909,280          -                  -                  -                  

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของค่าความนิยม -                   193,254,818     -                  -                  

สว่นแบง่ขาดทุน (กําไร) ของบรษิทัรว่มตามวธิสีว่นไดเ้สยี 1,027,387          (2,723,237)        -                  -                  

สาํรองหน้ีสนิตามภาระผกูพนัสาํหรบัผลประโยชน์พนักงาน 1,086,350          1,032,149         951,516           901,206           

ขาดทุนจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มทางออ้ม 19,695,061        -                  -                  -                  

ดอกเบีย้จา่ย 15,174,809        14,730,861       9,409,201         11,271,210       
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

   ในสินทรพัยแ์ละหนี้สินดาํเนินงาน 148,264,552      (3,210,747)        45,181,389       18,801,628       
   สินทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพ่ิมขึน้) 

ลกูหน้ีการคา้และรายไดท้ีย่งัไม่เรยีกชาํระ - ลกูคา้ทัว่ไป 18,775,798        (25,677,388)      21,251,585       (26,813,382)      

ลกูหน้ีการคา้และรายไดท้ีย่งัไม่เรยีกชาํระ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 1,134,414          (1,154,530)        1,134,414         (1,154,530)        

ลกูหน้ีอื่น - ลกูคา้ทัว่ไป (1,139,513)         -                  (211,251)          -                  

    - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 1,192,161          (943,548)          6,957,553         (7,745,740)        

สนิคา้คงเหลอื (31,478,662)       61,390,056       (31,478,662)      61,390,056       

ภาษมีูลค่าเพิม่รอเรยีกคนื (12,518,929)       (9,462,251)        (12,400,640)      (6,745,735)        

ค่าใชจ้า่ยจา่ยลว่งหน้า (134,752)           689,903           (246,108)          857,093           

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น (2,749,447)         2,323,325         (3,156,060)        2,080,890         

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 2,912,039          (1,179,062)        2,915,592         (1,173,407)        
   หนี้สินดาํเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้ 55,401,084        (67,484,828)      55,401,084       (66,958,606)      

เจา้หน้ีอื่น - ผูค้า้ทัว่ไป (524,083)           5,285,029         (1,759,021)        4,033,568         

    - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (6,634)               (28,890)            (6,634)              (28,890)            

ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย (375,904)           8,033,685         1,043,908         4,807,559         

เงนิรบัลว่งหน้าจากลกูคา้ 1,837,455          7,334,280         1,837,455         7,334,280         
หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 804,895            1,701,314         609,351           3,690,375         

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน 181,394,474      (22,383,652)      87,073,955       (7,624,841)        

จา่ยดอกเบีย้ (14,811,708)       (14,110,585)      (9,054,284)        (10,699,807)      

จา่ยภาษเีงนิได้ (3,197,635)         (3,218,846)        (3,082,248)        (3,199,517)        

รบัคนืภาษเีงนิได้ 1,314,001          -                  1,314,001         -                  
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 164,699,132      (39,713,083)      76,251,424       (21,524,165)      

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี 8

งบการเงินเฉพาะของบริษทังบการเงินรวม

ค่าเผือ่ (กลบัรายการ) หน้ีสงสยัจะสญูของเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ย



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม

(หน่วย : บาท)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิลงทุนชัว่คราวลดลง (เพิม่ขึน้) (83,861,626)       (146,653,298)    29,840,374       (156,632,371)    

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งลดลง (เพิม่ขึน้) 3,870,454          (870,454)          657,100,000     (654,100,000)    

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยเพิม่ขึน้ -                   -                  (560,000,000)    -                  

เงนิสดจา่ยเพือ่ซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยทางออ้ม -                   (528,315,382)    -                  -                  

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มทางออ้มเพิม่ขึน้ (6,000,000)         (207,319,468)    -                  -                  

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายบรษิทัรว่มทางออ้ม 195,320,257       -                  -                  -                  

เงนิมดัจาํสาํหรบัศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการลงทุน

    ทีส่ามารถเรยีกคนืได้ -                   81,112,500       -                  -                  

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัย์ 3,119,408          3,533,532         3,119,408         3,533,532         

ซื้อสนิทรพัย์ (69,625,812)       (56,607,212)      (69,335,578)      (56,029,309)      

ซื้อโปรแกรมคอมพวิเตอร์ (527,231)            (554,702)          (484,260)          (524,702)          

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 42,295,450        (855,674,484)    60,239,944       (863,752,850)    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคารเพิม่ขึน้ (ลดลง) (118,472,278)      15,063,288       (118,472,278)    15,063,288       

เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารเพิม่ขึน้ 15,039,346        -                  15,039,346       -                  

จา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (71,740,000)       (15,313,311)      (4,900,000)        -                  

จา่ยชาํระเจา้หนี้ตามสญัญาเชา่การเงนิ (3,690,386)         (4,701,489)        (3,317,841)        (3,870,370)        

เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุน -                   900,925,700     -                  900,925,700     

เงนิสดรบัจากการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 42,850              1,757,044         42,850             1,757,044         

จา่ยเงนิปันผล -                   (8,100,000)        -                  (8,100,000)        

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (178,820,468)      889,631,232     (111,607,923)    905,775,662     

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิของบรษิทัยอ่ย

ทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ (377,886)            (1,902,548)        -                  -                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) – สทุธิ 27,796,228        (7,658,884)        24,883,445       20,498,647       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 90,992,895        98,651,779       44,810,154       24,311,507       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 118,789,123       90,992,895       69,693,599       44,810,154       

-                   -                  -                  -                  
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

      รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด

    ซื้อสนิทรพัยต์ามสญัญาเชา่การเงนิ 2,451,000          4,679,000         2,451,000         2,621,000         

    สว่นเกนิมลูคา่หุน้ทีเ่กดิขึน้จากผลแตกต่าง

        ของราคาตลาดของหุน้และราคาตามสญัญา -                   42,294,921       -                  -                  

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้ 9

งบการเงินเฉพาะของบริษทังบการเงินรวม
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บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 
 
1. ลกัษณะการด าเนินงาน 

 
บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) “บรษิทั” เป็นนิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย โดยมสี านกังานใหญ่ตัง้อยู่
เลขที่ 2/2 ซอยกรุงเทพกรฑีา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรฑีา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และมี
ส านกังานสาขาที ่1 ตัง้อยูเ่ลขที ่149 หมู ่2 ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 
 
บรษิทัไดร้บัการจดทะเบยีนซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 
28 กรกฎาคม 2554 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัใหญ่ ไดแ้ก่  
 

 รอ้ยละ 

 2561 2560 

   
Mr. Thatnakhone Thammavong 12.46 12.46 
Mr. Chanthanome Phommary 12.46 12.46 
Mr. Phoukhaokham Pravovaxay 11.73 11.73 

 
บรษิทัประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้าและผลติตามค าสัง่ซื้อของลกูคา้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ “QTC” และเครือ่งหมายการคา้ของลกูคา้ โดยปัจจุบนัผลติภณัฑห์มอ้แปลงไฟฟ้าของบรษิทั 
สามารถแบง่ไดเ้ป็น 
 

1.  หมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่าย มกี าลงัไฟตัง้แต่ 10-5000 KVA 
 1.1   หมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายแบบน ้ามนัชนิดปิดผนึก 
 1.2   หมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายแบบน ้ามนัเปิด 

2.  หมอ้แปลงไฟฟ้าระบบก าลงั มกี าลงัไฟตัง้แต่ 5000-30000 KVA  
3.  หมอ้แปลงไฟฟ้าชนิดพเิศษ จะออกแบบและผลติตามการใชง้านและคุณสมบตัทิีลู่กคา้ตอ้งการ เช่น Earthling 

Transformer, Dry-Type Class F&H, Unit Substation, Pad mounted, หมอ้แปลง Amorphous 
 

นอกจากน้ีบรษิทัยงัมกีารใหบ้รกิารดา้นต่างๆ แก่ลกูคา้ เช่น งานตรวจสอบเชค็สภาพและบ ารุงรกัษาตามก าหนดเวลา
งานซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาหม้อแปลง งานบริการเติมน ้ามนัหม้อแปลงไฟฟ้า งานบริการเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า              
เป็นตน้ เพื่อรองรบัความตอ้งการและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ทัง้ทีเ่ป็นลูกคา้ทีซ่ื้อหมอ้แปลงไฟฟ้าของบรษิทั 
และลกูคา้ทัว่ไป 
 
รายละเอยีดของบรษิทัยอ่ย ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 11 
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2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงนิ  
 
(ก)  เกณฑก์ารถอืปฏบิตั ิ

 
งบการเงนิน้ีไดจ้ดัท าขึน้ตามพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่
ออกภายใตพ้ระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงนิภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 โดยจดัท าเป็นทางการเป็นภาษาไทย การแปลงบการเงนิฉบบัน้ีเป็นภาษาอื่น ใหย้ดึถอื  
งบการเงนิทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ ์ 
 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตีความมาตรฐานและแนวปฏิบตัิทางบญัชทีี่ประกาศใช้ใหม่และมีการ
เปลีย่นแปลง 

 
1. การเปลีย่นแปลงและการตคีวามมาตรฐานทีม่ผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่ 1 

มกราคม 2561 เป็นตน้ไป  
 

สภาวชิาชพีบญัชไีดป้รบัปรุงมาตรฐานรายงานทางการเงนิ การตคีวามและแนวปฏบิตัทิางบญัช ีทีม่ผีลบงัคบั
ใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีที่เริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป การปรบัปรุงมาตรฐาน
รายงานทางการเงนิดงักล่าวมขีึน้เพื่อใหม้เีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ 
ซึง่สว่นใหญ่เป็นการปรบัปรงุถอ้ยค าและค าศพัท ์การตคีวามและการใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัช ี
 
การน ามาตรฐานที่ปรบัปรุงข้างต้นมาถือปฏิบตัิ ไม่มีผลกระทบต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ          
ของบรษิทัอย่างเป็นสาระส าคญั ยกเว้นการเปิดเผยขอ้มูลเพิม่เติมตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 7 (ตาม
หมายเหตุ 33) 

 
2. มาตรฐานใหมท่ีม่ผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป 

 
ในระหว่างปี สภาวชิาชพีบญัชไีด้เผยแพร่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เรื่อง “รายได้จาก
สญัญาที่ท ากบัลูกค้า” (TFRS 15) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 มผีลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 ซึง่มกีารก าหนดหลกัในการรรบัรูร้ายไดใ้หม ่แทนการ
ใชม้าตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 18 เรื่อง “รายได”้ มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่11 “สญัญาก่อสรา้ง” รวมถงึการ
ตคีวามมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายไดอ้กีหลายฉบบั มาตรฐานฉบบัใหม่ไดม้กีารก าหนดหลกัเกณฑใ์หผู้ข้าย
หรอืผูใ้หบ้รกิารตอ้งค านึงถงึภาระทีต่อ้งปฎบิตัใินการรบัรูร้ายไดแ้ละใหแ้นวปฏบิตัทิางบญัชเีพิ่มเตมิในหลาย
เรือ่ง ซึง่มขีอ้จ ากดัในรายละเอยีดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีใ่ชใ้นปัจจุบนั  
 
ผู้บรหิารของกลุ่มบรษิทัได้ประเมนิผลกระทบต่องบการเงนิเมื่อน ามาตรฐานมาถอืปฏบิตัวิ่าไม่มผีลกระทบ
อยา่งเป็นสาระส าคญัต่อรายไดแ้ละรายการทางบญัชอีื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
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3. มาตรฐานใหมท่ีม่ผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 
 

ในระหว่างปี สภาวชิาชพีบญัชไีดเ้ผยแพร่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรบัเครื่องมอืทางการเงนิ ซึ่ง
ประกอบด้วย TFRS 9 “เครื่องมอืทางการเงนิ” TAS 32 “การแสดงรายการส าหรบัเครื่องมอืทางการเงนิ” 
TFRS 7 “การเปิดเผยขอ้มูลส าหรบัเครื่องมอืทางการเงนิ” TFRIC 16 “การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุน
สุทธใินหน่วยงานต่างประเทศ” และ TFRIC 19 “การช าระหน้ีสนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน” มผีลบงัคบัใช้
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 ซึง่มขีอ้ก าหนดใหมเ่กีย่วกบันิยาม การรบัรู้
รายการ การจ าแนกรายการ การประเมนิมลูค่า และการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิ รวมถงึให้
แนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง 
 

กลุ่มบรษิทัจะน ามาตรฐานฉบบัใหม่น้ีมาถอืปฏิบตัเิมื่อมผีลบงัคบัใช้ ทัง้น้ี ฝ่ายบรหิารอยู่ในระหว่างการประเมนิผล
กระทบต่องบการเงนิในงวดทีเ่ริม่ใชม้าตรฐานนี้  

 
(ค) เกณฑก์ารวดัมลูคา่  

 
งบการเงนิน้ีจดัท าขึน้โดยถอืหลกัเกณฑก์ารบนัทกึตามราคาทุนเดมิ ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ีทีใ่ชท้างเลอืก                
ในการวดัมลูคา่ในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน 

 
รายการ เกณฑก์ารวดัมลูค่า 
  
เครือ่งมอืทางการเงนิทีไ่มใ่ชต่ราสารอนุพนัธ ์             
ทีว่ดัมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน 

มลูคา่ยตุธิรรม 

หนี้สนิผลประโยชน์ทีก่ าหนดไวส้ทุธ ิ มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามผลประโยชน์ทีก่ าหนด
ไว ้ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 22 

 
(ง) การใชว้จิารณญาณและการประมาณการ  

 
ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ                    
การประมาณและขอ้สมมตฐิานหลายประการ ซึ่งมผีลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชแีละการรายงาน
จ านวนเงนิทีเ่กีย่วกบั สนิทรพัย ์หนี้สนิ รายได ้และคา่ใชจ้า่ย ผลทีเ่กิดขึน้จรงิอาจแตกต่างจากทีป่ระมาณไว ้
 
ประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรบัประมาณ
การทางบญัชจีะบนัทกึโดยวธิเีปลีย่นทนัทเีป็นตน้ไป 
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ขอ้สมมตฐิานและความไมแ่น่นอนของการประมาณการ 
 
ขอ้มลูเกี่ยวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการทีส่ าคญัซึ่งมคีวามเสีย่งอย่างมนีัยส าคญัทีเ่ป็นเหตุใหต้อ้งมี
การปรบัปรงุจ านวนเงนิทีร่บัรูใ้นงบการเงนิ ซึง่ประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงนิต่อไปน้ี  

 
หมายเหตุขอ้  20 ภาษเีงนิไดข้องปีปัจจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
หมายเหตุขอ้  22 การวดัมลูคา่ของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
หมายเหตุขอ้  30 การวดัมลูคา่ของเครือ่งมอืทางการเงนิ 

 
การวดัมลูคา่ยตุธิรรม  
 
นโยบายการบญัชแีละการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบรษิทัหลายขอ้ก าหนดใหม้กีารวดัมลูค่ายุตธิรรมทัง้สนิทรพัย์
และหนี้สนิทางการเงนิและไมใ่ชท่างการเงนิ 
 
กลุ่มบรษิทัก าหนดกรอบแนวคดิของการควบคุมเกี่ยวกบัการวดัมลูค่ายุตธิรรม กรอบแนวคดิน้ีรวมถงึผูป้ระเมนิ
มูลค่าซึ่งมคีวามรบัผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุตธิรรมที่มนีัยส าคญั รวมถงึการวดัมูลค่ายุตธิรรมระดบั 3 
และรายงานโดยตรงต่อผูบ้รหิารสงูสดุทางดา้นการเงนิ  
 
กลุ่มบรษิทัประเมนิมลูค่ามกีารทบทวนขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตได ้และปรบัปรุงการวดัมลูค่าทีม่นียัส าคญัอย่าง
สม ่าเสมอ หากมกีารใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวดัมูลค่ายุตธิรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรอืการตัง้ราคา 
กลุ่มบริษัทประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการ             
จดัระดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรมวา่เป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิอยา่งเหมาะสม  
 
เมื่อวดัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิ กลุ่มบรษิทัไดใ้ชข้อ้มลูทีส่ามารถอา้งองิไดใ้หม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท า
ไดมู้ลค่ายุตธิรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชัน้ของมูลค่ายุตธิรรมตามขอ้มูลที่ใชใ้นการประเมนิมลูค่า 
ดงัน้ี  

 

• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรบัปรุง) ในตลาดที่มสีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัย์หรอื
หนี้สนิอยา่งเดยีวกนั 

• ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอื่นที่ใชอ้้างองิไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรอืโดยอ้อม (เช่น ไดม้าจากราคา) 
ส าหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้นอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยูใ่นขอ้มลูระดบั 1 

• ข้อมูลระดบั 3  เป็นข้อมูลส าหรบัสินทรพัย์หรือหน้ีสินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่ ใช้อ้างอิงได้ (ข้อมูลที่ไม่
สามารถอา้งองิได)้ 
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(จ) เกณฑใ์นการน าเสนองบการเงนิรวม 
 

งบการเงนิรวมนี้ไดร้วมงบการเงนิของบรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อยที่บรษิทัมอี านาจ
ควบคุมหรอืถอืหุน้เกนิกวา่รอ้ยละ 50 ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง ไดแ้ก่ QTC – Panco Co., Ltd. และ บรษิทั ควิทซี ี
โกลบอล เพาเวอร ์จ ากดั ซึ่งบรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 85.00 และรอ้ยละ 99.99 ตามล าดบั และบรษิทัย่อยทางอ้อม 
บรษิทั แอล โซลาร ์1 จ ากดั ซึง่บรษิทัยอ่ยถอืหุน้รอ้ยละ 100  
 
เมื่อวนัที่ 31 สงิหาคม 2561 บรษิทั แอล โซลาร ์1 จ ากดั ไดจ้ดทะเบยีนต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เปลี่ยนชื่อ
เป็น บรษิทั ควิ โซลาร ์1 จ ากดั 

 
ยอดสนิทรพัยร์วมของบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 และรายไดร้วมของบรษิทัย่อยส าหรบั     
ปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ในงบการเงนิรวมสรปุไดด้งัน้ี  

 

 
ยอดคงค้างและรายการระหว่างกนัของบรษิทัและบรษิทัย่อยที่ส าคญัและยอดเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยได้มกีาร                 
หกักลบออกจากงบการเงนิรวมแลว้ 
 
งบการเงนิรวมจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชเีดียวกนัส าหรบัรายการบญัชีที่เหมอืนกนัส าหรบัการจดัท า                
งบการเงนิเฉพาะของบรษิทัหรอืเหตุการณ์ทางบญัชทีีค่ลา้ยคลงึกนั 

 
 
 
 
 
 

 

  
 

สนิทรพัยร์วมของบรษิทั
ยอ่ยคดิเป็นอตัรารอ้ยละ

ในสนิทรพัยร์วม  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

รายไดร้วมของบรษิทัยอ่ยคดิ
เป็นอตัรารอ้ยละในรายไดร้วม  

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่                 
31 ธนัวาคม 

 
บรษิทัยอ่ย 

 
ลกัษณะธุรกจิ 

สถานทีห่ลกั
ของธุรกจิ 2561 2560 2561 2560 

       
ทางตรง       
QTC – Panco Co., Ltd. จ าหน่ายหมอ้                  

แปลงไฟฟ้า 
 

ลาว 
 

0.73 
 

0.87      
 
- 

 
- 

บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล              
พาวเวอร ์จ ากดั 

 ลงทุนในธุรกจิ 
พลงังานทดแทน 

 
ไทย 

 
28.99 

 
32.68 

 
- 

 
- 

       
ทางออ้ม       
บรษิทั ควิ โซลาร ์1 จ ากดั  

(เดมิ : บรษิทั แอล โซลาร ์1 จ ากดั) 
ผลติและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้าจาก
พลงังาน
แสงอาทติย ์

 
 
 

ไทย 

 
 
 

21.87 

 
 
 

27.81 

 
 
 

14.87 

 
 
 

4.00 
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เมือ่วนัที ่10 สงิหาคม 2561 ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัยอ่ย QTC – Panco Co., Ltd. มมีตใิหห้ยดุด าเนินงาน และมแีผน
เลกิกจิการ ซึง่บรษิทัยอ่ยคาดวา่จะใชร้ะยะเวลาด าเนินการเลกิกจิการภายใน 1 ปี อยา่งไรกต็าม บรษิทัพจิารณา
วา่จะไมม่ผีลกระทบทีม่นียัส าคญัต่องบการเงนิโดยรวม เน่ืองจากบรษิทัไดต้ัง้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนใน
บรษิทัยอ่ยและรายการบญัชอีื่นทีเ่กีย่วขอ้งแลว้  

 
ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2560 เมื่อวนัที ่29 สงิหาคม 2560 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทั                  
ควิทซี ีโกลบอล พาวเวอร์ จ ากดั (“QTCGP”) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัเขา้ซื้อหุ้นทัง้หมดของบรษิทั แอล   
โซลาร ์1 จ ากดั เพือ่ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญา 8 เมกะวตัต ์
ทีอ่ าเภอกบนิทรบ์ุร ีจงัหวดัปราจนีบุรี กบับรษิทั ลอ็กซเล่ย ์จ ากดั (มหาชน) บรษิทั ลโีอนิคส ์จ ากดั และ Pacific 
Tone Investment Limited (นิตบิุคคลที่ก าหนดโดยพนัเอกประเสริฐ ชูแสง) โดยมมีูลค่ารวม 538.01 ลา้นบาท 
ช าระเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวนรวม 20,910,475 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 12.00 บาท (ราคาตลาดถวัเฉลีย่ 
7 วนั ของหุน้ของบรษิทั ณ วนัที่ท าสญัญาจะซื้อขายหุน้ เมื่อวนัที่ 25 กรกฎาคม 2560 – สุทธจิากส่วนลดจาก
การต่อรองราคา) คดิเป็นมูลค่า 250.93 ลา้นบาท และช าระเป็นเงนิสดอกีจ านวน 287.09 ลา้นบาท โดยบรษิทั
ยอ่ยจะออกตัว๋แลกเงนิครบก าหนดช าระวนัที ่15 ธนัวาคม 2560 พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.50 ต่อปี 
 
เมื่อวนัที่ 20 กนัยายน 2560 บริษัทย่อยได้ช าระค่าหุ้นบริษัท แอล โซลาร์ 1 จ ากดั เป็นจ านวนเงนิ 250.93                 
ลา้นบาท เพื่อใหบ้รษิทั ลอ็กซเล่ย ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั ลโีอนิคส ์จ ากดั น ามาซื้อหุน้เพิม่ทุนของบรษิทั     
ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) ดว้ยจ านวนและราคาทีก่ล่าวไวข้า้งตน้  
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มลูค่ายุตธิรรมสุทธขิองสนิทรพัยท์ีซ่ื้อและหน้ีสนิที่ระบุไดข้องบรษิทั แอล โซลาร ์1 จ ากดั ณ วนัที ่30 กนัยายน 
2560 ซึง่ใกลเ้คยีงกบัวนัทีซ่ือ้ คอืวนัที ่20 กนัยายน 2560 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี  

 
ราคาตลาดของหุน้ของบรษิทั ณ วนัทีบ่รษิทัย่อยไดร้บัอ านาจในการควบคุมสงูกว่าราคาหุน้ของบรษิทั ณ วนัที่
ท าสญัญา ท าใหเ้กดิคา่ความนิยมทีร่บัรูใ้นงบการเงนิรวมของกลุม่บรษิทัเพิม่ขึน้เป็นจ านวนดงัน้ี 

 
  บาท 
   

คา่ความนิยมทีเ่กดิขึน้ในงบการเงนิของบรษิทัยอ่ย  150,959,897 

คา่ความนิยมทีเ่กดิจากผลแตกต่างของราคาตลาดของหุน้และราคาตามสญัญา   
ราคาตลาด (บาทต่อหุน้) 14.02  

       ราคาตามสญัญา (บาทต่อหุน้) (12.00)  
 ผลแตกต่างของราคา (บาทต่อหุน้) 2.02  
 จ านวนหุน้สามญัของบรษิทัทีอ่อกใหแ้ก่ผูข้าย 20,910,475  

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ทีเ่กดิจากการรวมธุรกจิ  42,294,921 
คา่ความนิยมทีเ่กดิขึน้ในงบการเงนิรวมของบรษิทั  193,254,818 

 
 
 

  บาท 
สินทรพัย ์   

    เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด  9,696,178 
    เงนิลงทุนชัว่คราว  10,287,088 
    ลกูหนี้การคา้  25,380,275 
    สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น  22,156,215 
    ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ  373,403,399 
    สญัญาขายไฟฟ้า  119,467,371 
    สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี  29,551,731 
    สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น  264,646 

หน้ีสิน   
    เจา้หนี้การคา้  (526,222) 
    เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร  (171,553,311) 
    หนี้สนิหมุนเวยีน  (3,674,173) 
    หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี  (27,401,084) 
    มลูคา่รวมของสนิทรพัยส์ุทธ ิ  387,052,113 

   
    คา่ความนิยมทีเ่กดิขึน้ในงบการเงนิของบรษิทัยอ่ย  150,959,897 
    เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยทางออ้ม  538,012,010 
    หกั  เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดของบรษิทัย่อยทางออ้ม  (9,696,178) 
    เงนิสดจา่ยสุทธเิพือ่ซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยทางออ้ม  528,315,832 
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       ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบรษิทัทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมโดยพจิารณามูลค่าตามบญัชกีบัมูลค่าที่
คาดว่าจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดและค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิภายหลงัจากการทดสอบ
การดอ้ยค่า กลุ่มบรษิทับนัทกึค่าเผื่อการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจากการซื้อธุรกจิในงบการเงนิรวมส าหรบัปีสิ้นสุด
วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 193.25 ลา้นบาท 

 

  (หน่วย: บาท) 
   

คา่ความนิยม  193,254,818 
หกั คา่เผื่อการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม  (193,254,818) 

คา่ความนิยม - สทุธ ิ                   - 

 
         บรษิทัยอ่ย 
       บรษิทัย่อยเป็นกจิการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบรษิทั การควบคุมเกดิขึน้เมื่อกลุ่มบรษิทัเปิดรบัหรอืมสีทิธใิน

ผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี่ยวขอ้งกบักจิการนัน้และมคีวามสามารถในการใชอ้ านาจเหนือกจิการนัน้ท าใหเ้กดิผล
กระทบต่อจ านวนเงนิผลตอบแทนของบรษิทั งบการเงนิของบรษิทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงนิรวม นับแต่วนัทีม่กีาร
ควบคุมจนถงึวนัทีก่ารควบคุมสิน้สดุลง  
 

3. นโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 
  

 นโยบายการบญัชทีีน่ าเสนอดงัต่อไปนี้ไดถ้อืปฏบิตัโิดยสม ่าเสมอส าหรบังบการเงนิทุกรอบระยะเวลาทีร่ายงาน                
 

เงนิตราต่างประเทศ 
สนิทรพัย์และหน้ีสนิที่เป็นตวัเงนิและเป็นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนันัน้ 
 
สนิทรพัย์และหน้ีสนิที่ไม่เป็นตวัเงนิซึ่งเกิดจากรายการบญัชทีี่เป็นเงนิตราต่างประเทศซึ่งบนัทกึตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดมิ แปลงคา่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรายการ  

 
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จากการแปลงคา่ รบัรูเ้ป็นก าไรหรอืขาดทุน  
 

 บรษิทัยอ่ยในต่างประเทศ  
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิของบรษิทัยอ่ยในต่างประเทศ แปลงคา่เป็นเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีร่ายงาน 
 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของบรษิทัย่อยในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นทีใ่กลเ้คยีงกบัอตัรา 
ณ วนัทีเ่กดิรายการ 
 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิจากการแปลงค่า บนัทกึในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปลีย่นในสว่นของผูถ้อืหุน้ จนกวา่มกีารจ าหน่ายเงนิลงทุนนัน้ออกไป ยกเวน้ผลต่างจากการแปลงค่าที่
ถกูปันสว่นใหส้ว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 
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เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายถงึ เงนิสดในมอืและเงนิฝากธนาคารทุกประเภททีม่สีภาพคล่องสงู (ซึง่ไมม่ี
ขอ้จ ากดัในการใช)้ และพรอ้มที่จะเปลี่ยนเป็นเงนิสดที่แน่นอนเมื่อครบก าหนด ซึ่งมคีวามเสีย่งในการเปลี่ยนแปลง
มลูคา่น้อย 
 
บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บุคคลหรอืบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนักบับรษิทั หมายถงึ บุคคลหรอืบรษิทัที่มอี านาจควบคุมบรษิทั หรอืถูกควบคุมโดย
บรษิทั ไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั 
 
นอกจากน้ี บุคคลหรอืบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนั ยงัหมายรวมถงึบรษิทัร่วมและบุคคลซึ่งมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญั
เกี่ยวกบัการออกเสยีงในบรษิทั ผู้บรหิารส าคญั กรรมการหรอืพนักงานของบรษิทั ที่มอี านาจในการวางแผนแล ะ
ก าหนดทศิทางการด าเนินงานของบรษิทั 
 
ลกูหนี้การคา้และคา่เผื่อหนี้สงสยัจะสญู   
ลูกหน้ีการคา้ แสดงดว้ยมูลค่าสุทธทิี่คาดว่าจะไดร้บั บรษิทัตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูตามจ านวนหน้ีที่คาดว่าจะเรยีก
เก็บจากลูกหน้ีไม่ได้ ทัง้น้ีโดยการประมาณจากประสบการณ์การเรียกเก็บหน้ีในอดีตควบคู่กับการวิเคราะห์
สถานะปัจจุบนัของลกูหนี้ 
 
สนิคา้คงเหลอื 
สนิคา้คงเหลอืแสดงราคาตามราคาทุนหรอืมลูค่าสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้ ับแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนของวตัถุดบิ
ค านวณโดยวธิเีขา้ก่อน – ออกก่อน ราคาทุนของงานระหว่างท าและสนิค้าส าเรจ็รูปค านวณโดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
มลูค่าสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บั หมายถงึ ราคาทีค่าดว่าจะขายไดต้ามปกตขิองธุรกจิ หกัดว้ยตน้ทุนสว่นเพิม่ทีจ่ะผลติให้
แลว้เสรจ็ (ส าหรบัสนิคา้ทีอ่ยูร่ะหวา่งการผลติ) และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ทีจ่ าเป็นเพือ่ใหส้นิคา้อยูใ่นสภาพพรอ้มทีจ่ะขาย 
 
ตน้ทุนในการซือ้สนิคา้ประกอบดว้ยราคาซือ้ และค่าใชจ้่ายทางตรงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้สนิคา้นัน้ หกัดว้ยสว่นลดและ
เงนิทีไ่ดร้บัคนืจากการซือ้สนิคา้ (ถา้ม)ี 
 
ต้นทุนของสนิคา้ส าเรจ็รูปและงานระหว่างท าประกอบดว้ยค่าวตัถุดบิ ค่าแรงงานทางตรง ค่าใชจ้่ายอื่นทางตรง และ         
คา่โสหุย้การผลติ ซึง่ปันสว่นตามขัน้ตอนการผลติ 
 
บรษิทัตัง้ค่าเผื่อการลดมลูค่าส าหรบัสนิคา้ (ถา้ม)ี โดยพจิารณาจากสภาพปัจจุบนัของสนิคา้ เมื่อสนิคา้เคลื่อนไหวชา้ 
หรอืเมือ่เสือ่มคุณภาพ 
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การรวมธุรกจิ 
บรษิทับนัทกึบญัชสี าหรบัการรวมธุรกจิโดยถอืปฏบิตัติามวธิซีือ้ บรษิทั (ผูซ้ือ้) วดัมลูคา่ตน้ทุนการซือ้ธุรกจิดว้ยผลรวม
ของสิง่ตอบแทนทีโ่อนใหซ้ึง่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัทีซ่ือ้ และจ านวนของสว่นของผูท้ีไ่มม่อี านาจควบคุมใน
ผูถ้กูซือ้ ในการรวมธุรกจิแต่ละครัง้ บรษิทัจะวดัมลูคา่สว่นของผูท้ีไ่มม่อี านาจควบคุมในผูถ้กูซือ้ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมหรอื
มลูคา่ของสนิทรพัยส์ทุธทิีร่ะบุไดข้องผูถ้กูซือ้ตามสดัสว่นของหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีไ่มม่อี านาจควบคุมนัน้ 
 
คา่ความนิยมถกูวดัมลูคา่ ณ วนัทีซ่ือ้ โดยวดัจากมลูคา่ยตุธิรรมของสิง่ตอบแทนทีโ่อนใหซ้ึง่รวมถงึการรบัรูจ้ านวนสว่น
ไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมในผูถู้กซื้อหกัดว้ยมูลค่าสุทธ ิ(มลูค่ายุตธิรรม) ของสนิทรพัยท์ี่ระบุไดท้ีไ่ดม้าและหน้ีสนิที่
รบัมาซึง่วดัมลูคา่ ณ วนัทีซ่ือ้ 
 
ตน้ทุนของการรวมธุรกจิ  
หน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ของบรษิทัทีถู่กซือ้ทีร่บัมาจากการรวมธุรกจิ รบัรูเ้ป็นหน้ีสนิหากมภีาระผกูพนัในปัจจุบนัซึง่เกดิขึน้
จากเหตุการณ์ในอดตีและสามารถวดัมลูคา่ยตุธิรรมไดอ้ยา่งน่าเชื่อถอื 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้ทีเ่กดิขึน้เป็นผลมาจากการรวมธุรกจิ เชน่ คา่ที่ปรกึษากฎหมาย คา่ธรรมเนียมวชิาชพีและ
คา่ทีป่รกึษาอื่นๆ ถอืเป็นคา่ใชจ้า่ยเมือ่เกดิขึน้ 
 
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั บนัทกึบญัชตีามวธิรีาคาทุน โดยบรษิทัจะบนัทกึผลก าไรหรอื
ขาดทุนจากการจ าหน่ายในก าไรหรอืขาดทุนและในปีทีม่กีารจ าหน่ายเงนิลงทุนนัน้ กรณีทีเ่งนิลงทุนดงักล่าวเกดิการ
ดอ้ยค่า บรษิทัจะรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นคา่ใชจ้่ายทนัทใีนก าไรหรอืขาดทุนและจะรบัรูร้ายไดเ้งนิปันผลเมือ่
มกีารประกาศจา่ยจากบรษิทัยอ่ย 
 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมทีแ่สดงในงบการเงนิรวมบนัทกึบญัชตีามวธิสีว่นไดเ้สยี และเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมที่แสดงใน
งบการเงนิเฉพาะบรษิทับนัทกึบญัชตีามวธิรีาคาทุน กรณีทีเ่งนิลงทุนดงักล่าวเกดิการดอ้ยค่า บรษิทัจะรบัรูผ้ลขาดทุน
จากการดอ้ยคา่เป็นคา่ใชจ้า่ยในก าไรหรอืขาดทุนและจะรบัรูร้ายไดเ้งนิปันผลเมือ่มกีารประกาศจา่ยจากบรษิทัรว่ม 

 
เงนิลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น 
ตราสารหน้ีและตราสารทุนซึ่งเป็นหลกัทรพัย์ในความต้องการของตลาดซึ่งถือไว้เพื่อค้า จดัประเภทเป็นสนิทรพัย์
หมนุเวยีนและแสดงในมลูคา่ยตุธิรรม ก าไรหรอืขาดทุนจากการตรีาคาหลกัทรพัยไ์ดบ้นัทกึในก าไรหรอืขาดทุน 
 
มลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิส าหรบัหลกัทรพัยเ์พือ่คา้จะใชร้าคาเสนอซือ้ ณ วนัทีร่ายงาน 
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การจ าหน่ายเงนิลงทุน 
เมื่อมกีารจ าหน่ายเงนิลงทุน ผลต่างระหว่างจ านวนเงนิสุทธิที่ได้รบัและมูลค่าตามบญัช ีจะถูกบนัทกึในก าไรหรอื
ขาดทุน 
 
ในกรณีที่บรษิทัจ าหน่ายบางส่วนของเงนิลงทุนที่ถืออยู่ การค านวณต้นทุนส าหรบัเงนิลงทุนที่จ าหน่ายไปและเงนิ
ลงทุนทีย่งัถอือยูใ่ชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั ปรบัใชก้บัมลูคา่ตามบญัชขีองเงนิลงทุนทีเ่หลอือยูท่ ัง้หมด 

 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
 
การรบัรูแ้ละการวดัมลูคา่ 

 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัคา่เสือ่มราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยคา่ (ถา้ม)ี 
 
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกบัการได้มาของสนิทรพัย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสนิทรพัย์ที่กิจการ            
ก่อสรา้งเอง รวมถงึตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัหาสนิทรพัยเ์พือ่ให้
สินทรพัย์นัน้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์  ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะ                   
สถานที่ตัง้ของสนิทรพัยแ์ละต้นทุนการกู้ยมื ส าหรบัเครื่องมอืที่ควบคุมโดยลขิสทิธิซ์อฟแวรซ์ึ่งไม่สามารถท างานได้
โดยปราศจากลขิสทิธิซ์อฟแวรน์ัน้ใหถ้อืวา่ ลขิสทิธิซ์อฟแวรด์งักลา่วเป็นสว่นหน่ึงของอุปกรณ์ 
 
ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มอีายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากนั  บนัทึกบญัชี                
แยกจากกนัแต่ละสว่นประกอบทีม่นียัส าคญั  
 
ก าไรหรอืขาดทุนจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนสุทธิที่ได้รบัจากการ
จ าหน่ายกบัมลูคา่ตามบญัชขีองทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ รบัรูเ้ป็นรายไดอ้ื่นในก าไรหรอืขาดทุน  
 
สนิทรพัยท์ีเ่ชา่ 
การเชา่ซึง่บรษิทัไดร้บัสว่นใหญ่ของความเสีย่งและผลตอบแทนจากการครอบครองทรพัยส์นิทีเ่ชา่นัน้ๆ ใหจ้ดัประเภท
เป็นสญัญาเช่าการเงนิ สว่นทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ทีไ่ดม้าโดยท าสญัญาเช่าการเงนิบนัทกึเป็นสนิทรพัยด์ว้ยมลูค่า
ยุตธิรรมหรอืมลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิขัน้ต ่าที่ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ หกัดว้ยค่าเสือ่ม
ราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าทีช่ าระจะแยกเป็นสว่นทีเ่ป็นค่าใชจ้่ายทางการเงนิ และสว่นทีจ่ะหกัจาก
หน้ีตามสญัญา เพื่อท าใหอ้ตัราดอกเบีย้แต่ละปีเป็นอตัราคงทีส่ าหรบัยอดคงเหลอืของหน้ีสนิ ค่าใชจ้่ายทางการเงนิจะ
บนัทกึโดยตรงในก าไรหรอืขาดทุน 
 
ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ในภายหลงั 
ตน้ทุนในการเปลีย่นแทนสว่นประกอบจะรบัรูเ้ป็นสว่นหน่ึงของมลูค่าตามบญัชขีองรายการทีด่นิ  อาคาร และอุปกรณ์  
ถ้ามคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ที่บรษิทัจะได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถวดั
มลูค่าตน้ทุนของรายการนัน้ไดอ้ยา่งน่าเชื่อถอื  ชิน้สว่นทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมลูค่าตามบญัช ีตน้ทุน
ทีเ่กดิขึน้ในการซ่อมบ ารงุทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ทีเ่กดิขึน้เป็นประจ าจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเมือ่เกดิขึน้ 
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คา่เสือ่มราคา 
คา่เสือ่มราคาค านวณจากมลูคา่เสือ่มสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึง่ประกอบดว้ยราคาทุนของสนิทรพัยห์รอื
ตน้ทุนในการเปลีย่นแทนอื่น หกัดว้ยมลูคา่คงเหลอืของสนิทรพัย ์ 
 
ค่าเสื่อมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสว่นประกอบของสนิทรพัยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยแ์สดงได้
ดงัน้ี  
 

สว่นปรบัปรงุทีด่นิ 20 ปี 
อาคารและโรงงาน 10, 20 ปี 
เครือ่งจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 5, 10, 20 ปี 
อุปกรณ์และเครือ่งตกแต่ง  5, 20 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

 
กลุม่บรษิทัไมค่ดิคา่เสือ่มราคาส าหรบัทีด่นิและสนิทรพัยท์ีอ่ยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง 
 
วธิกีารคดิค่าเสื่อมราคา อายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัย ์และมลูค่าคงเหลอื ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิน้รอบ              
ปีบญัช ีและปรบัปรงุตามความเหมาะสม 
 
การดอ้ยคา่ 
กลุ่มบรษิทัจะประเมนิว่ามขีอ้บ่งชี้ของสนิทรพัยว์่ามกีารด้อยค่าหรอืไม่ หากมขีอ้บ่งชี้ว่ามกีารด้อยค่า กลุ่มบรษิทัจะ
ประมาณมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์หากราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยส์งูกว่ามูลค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนื 
บรษิทัและบรษิทัย่อยปรบัปรุงลดมลูค่าของสนิทรัพยน์ัน้ลดลงใหเ้ท่ากบัมลูค่าทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืและรบัรูผ้ลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยใ์นงบก าไรขาดทุน มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์หมายถงึราคาขายสุทธหิรอื
มลูคา่จากการใชส้นิทรพัยน์ัน้แลว้แต่จ านวนใดจะสงูกวา่ 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารบัรูเ้มื่อมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยส์งูกวา่มลูค่าทีจ่ะไดร้บัคนื ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทกึ
ในก าไรหรอืขาดทุน  
 
สญัญาขายไฟฟ้า 
สญัญาขายไฟฟ้าแสดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยวธิเีสน้ตรง ตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัย ์14 ปี  
 
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์
โปรแกรมคอมพวิเตอร์แสดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยวธิเีสน้ตรง ตามอายุ               
การใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัย ์5 ปี  
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คา่บรกิารเชื่อมต่อโครงขา่ยกระแสไฟฟ้า 
ค่าบรกิารเชื่อมต่อโครงขา่ยกระแสไฟฟ้าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยวธิเีสน้ตรง 
ตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัย ์ 20 ปี  

 
คา่ความนิยม 
คา่ความนิยมแสดงถงึผลประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตทีเ่กดิจากการรวมธุรกจิ ซึง่ไมส่ามารถระบุและแยกรายการมา
รบัรูไ้ด ้คา่ความนิยมแสดงตามราคาทุนหกัคา่เผื่อการดอ้ยคา่ 
 
หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ 
หน้ีสนิที่มภีาระดอกเบี้ยบนัทกึเริม่แรกในมูลค่ายุตธิรรมหกัดว้ยค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวกบัการเกดิหน้ีสนิ ภายหลงัจากการ
บนัทกึหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้จะบนัทกึต่อมาโดยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเริม่แรกและยอดหน้ี
เมือ่ครบก าหนดไถ่ถอนจะบนัทกึในก าไรหรอืขาดทุนตลอดอายกุารกูย้มืโดยใชว้ธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 
 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นแสดงในราคาทุน 
 
รายได ้
รายไดท้ีร่บัรูไ้มร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ และแสดงสทุธจิากสว่นลดการคา้ 
 
การขายสนิคา้และใหบ้รกิาร 
รายไดจ้ากการขายสนิคา้รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเมือ่ไดโ้อนความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสนิคา้ทีม่ ี
นัยส าคญัไปใหก้บัผูซ้ื้อแลว้  และจะไม่รบัรูร้ายไดถ้า้ยงัมกีารควบคุมหรอืบรหิารสนิคา้ทีข่ายไปแลว้นัน้หรอืมคีวามไม่
แน่นอนที่มนีัยส าคญัในการได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกิจจากการขายสนิค้าหรอืให้บรกิารนัน้ ไม่อาจวดัมูลค่าของ
จ านวนรายไดแ้ละตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ไดอ้ยา่งน่าเชื่อถอื หรอืมคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่นอนทีจ่ะตอ้งรบัคนืสนิคา้ รายได้
จากการใหบ้รกิารรบัรูเ้มือ่มกีารใหบ้รกิาร   
 
รายไดท้ีย่งัไมเ่รยีกช าระ 
รายไดท้ีร่บัรูจ้ากการขายไฟฟ้า แต่ยงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หน้ีใหก้บัลูกคา้ แสดงไวเ้ป็น “รายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระ” ในงบ
แสดงฐานะการเงนิ 
 
ดอกเบี้ยรบั 
ดอกเบีย้รบับนัทกึในก าไรหรอืขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง  
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ตน้ทุนทางการเงนิ 
ตน้ทุนทางการเงนิประกอบดว้ยดอกเบีย้จา่ยของเงนิกูย้มืและประมาณการหน้ีสนิสว่นทีเ่พิม่ขึน้เน่ืองจากเวลาทีผ่า่นไป 
และสิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่าย ขาดทุนจากการจ าหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิทีถ่อืไวเ้พื่อขาย และ ขาดทุนจาก
เครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน 
 
ตน้ทุนการกูย้มืทีไ่ม่ไดเ้กี่ยวกบัการไดม้า  การก่อสรา้งหรอื การผลติสนิทรพัยท์ีเ่ขา้เงื่อนไข รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน 
โดยใชว้ธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 
 
ภาษเีงนิได ้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ส าหรบัปีที่รบัรู้ในก าไรหรือขาดทุน ประกอบด้วยภาษีเงนิได้รอการตดับัญชีและภาษีเงนิได้
ปัจจุบนัทีไ่มไ่ดร้บัรูใ้นงบก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืสว่นทีร่บัรูโ้ดยตรงในสว่นของผูถ้อืหุน้ 

 
         ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั 

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั ไดแ้ก่ ภาษทีีค่าดว่าจะจ่ายช าระ โดยค านวณจากก าไรประจ าปีทีต่อ้งเสยีภาษ ีโดยใชอ้ตัราภาษทีี่
ประกาศใชห้รอืที่คาดว่ามผีลบงัคบัใช ้ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน และรวมรายการปรบัปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกบั
รายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชบีนัทกึโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวที่เกดิขึน้ระหว่างมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์
และหน้ีสนิและจ านวนที่ใช้เพื่อการค านวณภาษี ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยการคูณอตัราภาษีกบัผล
แตกต่างชัว่คราวทีค่าดว่าจะมกีารกลบัรายการในอนาคต โดยใชอ้ตัราภาษทีีป่ระกาศใชห้รอืทีค่าดว่ามผีลบงัคบัใช ้ณ 
วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะบนัทกึต่อเมื่อมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพื่อเสยีภาษใีนอนาคต
จะมจี านวนเพยีงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชจีะถูก
ทบทวน ณ ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะถกูปรบัลดลงเทา่ทีป่ระโยชน์ทางภาษจีะมโีอกาสถกูใชจ้รงิ 
 
ผลประโยชน์พนกังาน 
ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน 
เงนิเดอืน ค่าจา้ง โบนัส เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมและเงนิกองทุนส ารองเลี้ยงชพีเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกดิรายการ
ตามเกณฑค์งคา้ง 
 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงนิ) 
บรษิทัและพนกังานของบรษิทัไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพี ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีพ่นกังานจ่ายสะสมและเงนิ
ที่บรษิทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดอืน สนิทรพัย์ของกองทุนส ารองเลี้ยงชพีไดแ้ยกออกจากสนิทรพัยข์องบรษิทั เงนิที่
บรษิทัจา่ยสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพีบนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยในปีทีเ่กดิรายการ 
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ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์)  
บรษิทัและบรษิทัย่อยมภีาระเงนิชดเชยต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซึ่งบรษิทัและ
บรษิทัยอ่ยถอืวา่เงนิชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรบัพนกังาน 
 
หน้ีสนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานค านวณโดยใชว้ธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชีย่วชาญอสิระตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 
 
ก าไรหรอืขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั (Actuarial gains or losses) ในการค านวณ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 
สญัญาเชา่ระยะยาว – กรณีทีบ่รษิทัเป็นผูเ้ชา่ 
การเช่าอุปกรณ์ ซึง่พจิารณาวา่ความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทัง้หมดไดโ้อนใหบ้รษิทั จะถูกจดัเป็น
สญัญาเช่าการเงนิ สนิทรพัย์ภายใต้สญัญาเช่าการเงนิจะถูกบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่ายุตธิรรมสุทธขิอง
สนิทรพัยท์ีเ่ช่าหรอืมลูค่าปัจจุบนัสทุธขิองจ านวนเงนิทีต่อ้งจ่ายตามสญัญาเช่า แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า โดยจ านวน
เงนิที่ต้องจ่ายจะแบ่งเป็นส่วนของหน้ีสนิและค่าใชจ้่ายทางการเงนิ เพื่อใหจ้ านวนเงนิที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดมจี านวน
คงที่ ค่าเช่าซึ่งต้องจ่ายตามภาระผูกพนัหกักบัค่าใช้จ่ายทางการเงนิ จะบนัทกึเป็นหน้ีสนิภายใต้สญัญาเช่าการเงนิ      
ส่วนค่าใช้จ่ายทางการเงนิจะบนัทกึในงบก าไรขาดทุนตลอดอายุของสญัญาเช่า สนิทรพัย์ภายใต้สญัญาเช่าการเงนิ           
จะคดิคา่เสือ่มราคาตลอดอายขุองการใชง้านของสนิทรพัยน์ัน้   
 
การเช่าสนิทรพัย์ โดยที่ความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของตกอยู่กบัผู้ใหเ้ช่า จะถูกจดัเป็นสญัญาเช่า
ด าเนินงาน การช าระเงนิภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงาน จะถูกบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนโดยวธิเีส้นตรง
ตลอดอายุสญัญาเช่า ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการยกเลกิสญัญาเช่าด าเนินงานก่อนหมดอายุการเชา่ เช่น เบีย้ปรบัทีต่อ้ง
จา่ยใหผู้ใ้หเ้ชา่จะถกูบนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยในรอบระยะเวลาบญัชทีีม่กีารยกเลกิสญัญา 
 
การพจิารณาวา่ขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสญัญาเชา่หรอืไม ่
ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง บริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีส ัญญาเช่าเป็น
สว่นประกอบหรอืไม ่โดยพจิารณาจากสนิทรพัยท์ีม่ลีกัษณะเฉพาะเจาะจง ถา้การปฏบิตัติามขอ้ตกลงนัน้ขึน้อยูก่บัการ
ใชส้นิทรพัยท์ี่มลีกัษณะเฉพาะเจาะจง และขอ้ตกลงนัน้จะน าไปสู่สทิธใินการใชส้นิทรพัย ์ถ้าท าใหบ้รษิทัมสีทิธใินการ
ควบคุมการใชส้นิทรพัย ์
 
รายงานทางการเงนิจ าแนกตามสว่นงาน 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อประธานเจา้หน้าที่บรหิารของบรษิทั (ผูม้อี านาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงาน) จะแสดงถงึรายการที่เกดิขึน้จากส่วนงานด าเนินงานนัน้โดยตรงรวมถงึรายการทีไ่ดร้บัการปันสว่นอย่าง
สมเหตุสมผล  
 
ก าไรหรอืขาดทุนจากการด าเนินงานทีย่กเลกิ 
การด าเนินงานที่ยกเลิกเป็นส่วนประกอบของกลุ่มที่ถูกขายหรอืจดัประเภทไว้เพื่อขาย ก าไรหรอืขาดทุนจากการ
ด าเนินงานที่ยกเลกิซึ่งประกอบดว้ยจากการวดัมลูค่าของก าไรขาดทุนก่อนและหลงัภาษีของการด าเนินงานที่ยกเลกิ
และการขายสนิทรพัยท์ีจ่ดัประเภทไวเ้พือ่ขาย 
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ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 
บรษิทัแสดงก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐานส าหรบัหุน้สามญั ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐานค านวณโดยการหาร
ก าไรหรอืขาดทุนของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทั ดว้ยจ านวนหุน้สามญัทีอ่อกจ าหน่ายระหวา่งปีโดยถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั  

 

ก าไรต่อหุน้ปรบัลด 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรบัลด ค านวณโดยการน าก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปีหารด้วยผลรวมของจ านวนหุ้นสามญั          
ณ วนัสิน้ปีกบัจ านวนหุน้สามญัทีบ่รษิทัตอ้งออกเพื่อแปลงหุน้สามญัเทยีบเท่า (ใบส าคญัแสดงสทิธ)ิ ทัง้สิน้ใหเ้ป็นหุน้
สามญั โดยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั ตามระยะเวลาทีส่มมตวิา่มกีารแปลงหุน้เกดิขึน้ ณ วนัทีอ่อกหุน้สามญัเทยีบเทา่  
 
ในการค านวณจ านวนหุ้นสามญัที่เพิม่ขึน้หากมกีารใช้สทิธ ิบรษิทัค านวณว่าหากน าเงนิที่ได้รบัจากการใช้สทิธิจาก
ใบส าคญัแสดงสทิธทิี่เหลอือยู่ดงักล่าวมาซื้อหุ้นสามญักลบัคนืในราคาตลาดถวัเฉลี่ยของปี เพื่อก าหนดจ านวนหุ้น
สามญัทีต่อ้งออกเพิม่ แลว้น าจ านวนหุน้สามญัสว่นเพิม่ดงักล่าวมารวมกบัหุน้สามญัทีม่อียู่ ทัง้น้ีไม่มกีารปรบัปรุงใดๆ 
ในก าไรหรอืขาดทุนส าหรบัปี 

 
การจา่ยเงนิปันผล 
เงนิปันผลจ่าย บนัทึกในงบการเงนิในรอบระยะเวลาบญัชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรอืเมื่อคณะกรรมการของบรษิัท            
ไดอ้นุมตักิารจา่ยเงนิปันผล 
 
การใชป้ระมาณการทางการบญัช ี
ในการจดัท างบการเงนิ ฝ่ายบรหิารใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานเกีย่วกบัการรบัรู ้และการวดัมลูค่า
ของสนิทรพัย ์หน้ีสนิ รายได ้และค่าใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และ
ขอ้สมมตฐิานทีจ่ดัท าโดยฝ่ายบรหิาร 
 

4. ประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั ขอ้สมมตฐิาน การใชดุ้ลยพนิิจ และการจดัการความเสีย่งในสว่นของทุน 
 
4.1 ประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั ขอ้สมมตฐิาน และการใชดุ้ลยพนิิจ 

 
4.1.1 การดอ้ยคา่ของลกูหนี้การคา้ 

 
บรษิทับนัทกึคา่เผื่อหนี้สงสยัจะสญูเพือ่ใหร้บัรูถ้งึการดอ้ยคา่ของลกูหนี้การคา้ อนัอาจเกดิมาจากการทีไ่ม่
สามารถเรยีกช าระหน้ีจากลูกหน้ี ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูนัน้เป็นการประเมนิโดยสอบทานอายุของลูกหน้ี
คงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน และพจิารณาจากสถานะของลกูหนี้แต่ละราย 
 

4.1.2 คา่เผื่อสนิคา้เสือ่มคุณภาพและมลูคา่สนิคา้ลดลง 
 

บริษัทได้ประมาณการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง (ถ้ามี) เพื่อให้รบัรู้ถึงการ            
ดอ้ยค่าลงของสนิคา้คงเหลอื โดยการประมาณการนัน้จะพจิารณาจากการหมุนเวยีนของสนิคา้คงเหลอื 
ระยะเวลาคา้งคงคา้ง และการเปรยีบเทยีบกบัราคาตลาด 
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4.1.3 อาคาร อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการของอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของอาคาร อุปกรณ์และ
โปรแกรมคอมพวิเตอรข์องบรษิทั โดยจะทบทวนค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายและเมื่ออายุการใหผ้ล
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลอืมคีวามแตกต่างไปจากการประมาณการในปีก่อน หรอืมกีารตดัจ าหน่าย
สนิทรพัยท์ีเ่สือ่มสภาพหรอืไมไ่ดใ้ชง้านอกีต่อไป 

 
4.1.4 การดอ้ยคา่เงนิลงทุน 

 
บรษิทัพจิารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงนิลงทุน เมื่อพบว่ามูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่าวลดลง
อย่างมสีาระส าคญัและเป็นระยะเวลานาน ซึ่งความมสีาระส าคญัและระยะเวลานัน้ขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจ    
ของฝ่ายบรหิาร 

 
4.1.5 คา่ความนิยม 

 
ในการบนัทกึและวดัมูลค่าของค่าความนิยม ณ วนัทีไ่ดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั 
ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดวา่จะไดร้บัในอนาคตของสนิทรพัยห์รอืหน่วยของ
สนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด รวมทัง้การเลอืกอตัราคดิลดทีเ่หมาะสมในการค านวณหามลูค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงนิสดนัน้ 
 

4.1.6 ผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน  
 

หน้ีสนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซึ่งขอ้สมมติฐานในการประมาณการดงักล่าวประกอบด้วย อตัราคดิลด จ านวนเงนิเดอืน
ที่คาดว่าจะเพิม่ขึ้นในอนาคต อตัรามรณะและปัจจยัที่เกี่ยวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ ในการ
ก าหนดอตัราคดิลดฝ่ายบรหิารได้พจิารณาถึงอตัราดอกเบี้ยที่สะท้อนถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ
ในปัจจุบนั ส่วนอตัรามรณะใช้ขอ้มูลตารางอตัรามรณะที่เปิดเผยทัว่ไปในประเทศ อย่างไรก็ตาม 
ผลประโยชน์หลงัการเลกิจ้างงานที่เกิดขึ้นจรงินัน้อาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้ 

 
4.1.7 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรูโ้ดยการประมาณการจากความสามารถในการท าก าไรทางภาษี
ในอนาคตของบรษิทัที่น ามาหกักบัผลแตกต่างชัว่คราวที่สามารถใชป้ระโยชน์ได ้นอกจากนัน้ ผูบ้รหิาร
ต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลกระทบของกฎหมายหรือข้อจ ากัดทางด้านเศรษฐกิจหรือความ          
ไมแ่น่นอนของกฎหมายภาษ ี
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4.1.8 ประมาณการคา่ประกนัความเสยีหาย 
 

ประมาณการค่าประกนัความเสยีหายจะบนัทกึเมือ่ไดข้ายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารแก่ลกูคา้แลว้ ประมาณการ
คา่ใชจ้า่ยพจิารณาจากประวตักิารจา่ยคา่ประกนัความเสยีหาย และปัจจยัต่างๆ ทีอ่าจเกีย่วขอ้งกบัความ 
น่าจะเป็นทีจ่ะเกดิความเสยีหายดงักล่าว  
 

4.2 การจดัการความเสีย่งในสว่นของทุน 
 

วตัถุประสงค์ของบรษิทัในการบรหิารทุนของบรษิทันัน้เพื่อด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด า เนินงานอย่าง
ต่อเน่ืองของบรษิทั เพื่อสรา้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีอื่น และเพื่อด ารงไว้
ซึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสม เพือ่ลดตน้ทุนทางการเงนิของทุน 
 
ในการด ารงไวห้รอืปรบัโครงสรา้งของทุน บรษิทัอาจปรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ การคนืทุน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ การออกหุน้ใหม ่หรอืการขายทรพัยส์นิเพือ่ลดภาระหน้ี 

 
5. เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 

 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2561  2560  2561  2560 
        

เงนิสด  27,123,423  83,254  27,091,791  61,328 
เงนิฝากธนาคาร - บญัชกีระแสรายวนั 22,984,172  28,711,863  9,283,337  14,240,899 
เงนิฝากธนาคาร - บญัชอีอมทรพัย ์ 68,681,528  62,197,778  33,318,471  30,507,927 

รวม 118,789,123  90,992,895  69,693,599  44,810,154 
 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 จดัตามประเภทสกุลเงนิตราไดด้งัน้ี 
 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2561  2560  2561  2560 
        
สกุลเงนิบาท 104,447,195  75,889,432  69,607,162  44,721,270 
สกุลเงนิเหรยีญออสเตรเลยี 86,437  88,884  86,437  88,884 
สกุลเงนิกบีลาว 14,255,491  15,014,579               -  - 

รวม 118,789,123  90,992,895  69,693,599  44,810,154 
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6. เงนิลงทุนชัว่คราว 
 

รายการเคลื่อนไหวระหวา่งปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มดีงัน้ี 
 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2561  2560  2561  2560 
        
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม  378,848,818  221,867,629  378,540,803  221,867,629 
บวก เงนิลงทุนเพิม่ 858,102,000  523,500,000  734,100,000  523,500,000 

เพิม่ขึน้จากการรวมธุรกจิ          -  10,287,088            -            - 
หกั   จ าหน่ายออก                                                                      (774,240,374)  (376,847,438)  (763,940,374)  (366,867,629) 
ก าไรจากการขายระหวา่งปี 765,438           -  757,420          - 
ก าไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากการ

เปลีย่นแปลงมลูคา่ 
 

2,864,938 
  

41,539 
  

2,411,206 
  

40,803 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  466,340,820  378,848,818  351,869,055  378,540,803 

 
กลุ่มบริษัทมีเง ินลงทุนชัว่คราวในกองทุนเปิด ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่าเง ินฝากธนาคารประเภทออมทรพัย์
ทัว่ไป เงินลงทุนดงักล่าวไมม่ขีอ้จ ากดัในการเบกิถอน 

 
 

7. ลกูหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไมเ่รยีกช าระ – สทุธ ิ
 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2561  2560  2561  2560 
        
กจิการอื่นๆ  286,408,856  304,339,484  259,688,788  280,095,203 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั      702,134  1,836,548  702,134  1,836,548 
รวม 287,110,990  306,176,032  260,390,922  281,931,751 
หกั คา่เผื่อหนี้สงสยัจะสญู (30,652,467)  (23,372,875)  (30,652,467)  (23,372,875) 
สทุธ ิ 256,458,523  282,803,157  229,738,455  258,558,876 
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ยอดคงเหลอืของลกูหน้ีการคา้และรายไดท้ีย่งัไมไ่ดเ้รยีกช าระ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แยกตามอายุหน้ี
ทีค่า้งช าระไดด้งัน้ี 
 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2561  2560  2561  2560 
        
ลกูหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไมเ่รยีกช าระ  
    – ลกูคา้ทัว่ไป - สทุธ ิ

    

ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 171,530,466  137,782,136  157,611,823  125,202,381 
เกนิก าหนดช าระ :        

ไมเ่กนิ 3 เดอืน 71,802,093  93,201,282  59,000,668  81,536,756 
3 – 6 เดอืน 4,603,540  28,076,181  4,603,540  28,076,181 
6 – 12 เดอืน 7,489,660  20,387,830  7,489,660  20,387,830 
มากกวา่ 12 เดอืน 30,983,097  24,892,055  30,983,097  24,892,055 

รวม 286,408,856  304,339,484  259,688,788  280,095,203 
หกั คา่เผื่อหนี้สงสยัจะสญู (30,652,467)  (23,372,875)  (30,652,467)  (23,372,875) 
สทุธ ิ 255,756,389  280,966,609  229,036,321  256,722,328 
        
ลกูหนี้การคา้ – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง        
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 261,294  1,593,872  261,294  1,593,872 
เกนิก าหนดช าระ :        

ไมเ่กนิ 3 เดอืน 440,840  242,676  440,840  242,676 
รวม 702,134  1,836,548  702,134  1,836,548 

 
โดยปกตริะยะเวลาการใหส้นิเชื่อแก่ลกูคา้ของกลุ่มบรษิทั มรีะยะเวลาตัง้แต่ 30 – 90 วนั 
 
ลูกหน้ีการคา้และรายไดท้ี่ยงัไม่ไดเ้รยีกช าระ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 จดัตามประเภทสกุลเงนิตราได้
ดงัน้ี 
 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2561  2560  2561  2560 
        
สกุลเงนิบาท  272,561,534  274,578,242  245,841,466  250,333,961 
สกุลเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิา 1,848,800  19,248,524  1,848,800  19,248,524 
สกุลเงนิเหรยีญออสเตรเลยี 12,700,656  12,349,266  12,700,656  12,349,266 

รวม 287,110,990  306,176,032  260,390,922  281,931,751 
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บรษิทัมรีายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ – ลูกหน้ีการค้าส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 
2560 มดีงัน้ี 

 
8. รายการระหวา่งบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
บรษิทัมรีายการธุรกจิกบับรษิทัและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั บรษิทัเหล่าน้ีเกีย่วขอ้งกนัโดยมกีารถอืหุน้ และ/หรอืกรรมการ
รว่มกนั รายการธุรกจิดงักล่าวแสดงไวใ้นงบการเงนิตามเงือ่นไขและเกณฑก์ารคา้ทัว่ไป และใกลเ้คยีงกบัราคาตลาด 
 
ความสมัพนัธก์บัผูบ้รหิารส าคญัและบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงัน้ี 
 

ชื่อบุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  ลกัษณะความสมัพนัธ ์
   

บรษิทั พลงังานเพือ่โลกสเีขยีว (ประเทศไทย) จ ากดั  บรษิทัรว่มทางออ้ม (สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2561) 
บรษิทั ควิ.ท.ีซ.ี เซอรว์สิ เชยีงใหม ่จ ากดั  เครอืญาตกิรรมการบรษิทั 
บรษิทั พพีดีบับลวิอ ีจ ากดั  บรษิทัรว่ม 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (หน่วย : บาท) 
   งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
     2561  2560 
        
ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม      23,372,875  19,116,194 
ตัง้คา่เผื่อเพิม่ในระหวา่งปี     14,180,312  8,403,741 
กลบัรายการในระหวา่งปี     (6,900,720)  (4,147,060) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม      30,652,467  23,372,875 
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       รายการธุรกจิระหวา่งบรษิทัและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่สีาระส าคญัส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560               
มดีงัน้ี 

 

    (หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 
นโยบายการก าหนดราคา 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
รายไดข้ายสนิคา้      
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ราคาตลาด 3,880,700 6,684,500 3,880,700 6,684,500 
      
รายไดอ้ื่น      
    บรษิทัยอ่ย ตามทีต่กลงรว่มกนั           -           - 518,400 518,400 

      
รายไดด้อกเบีย้รบั      
    บรษิทัยอ่ย รอ้ยละ 4.0 ต่อปี           -           - 7,209,841 6,302,871 
    บรษิทัรว่ม รอ้ยละ 5.5 ต่อปี 901,548 946,092 901,548 927,014 
รวม  901,548 946,092 8,111,389 7,229,885 

      
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร      
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ตามทีต่กลงรว่มกนั 13,500 153,500 13,500 153,500 

      
คา่ตอบแทนผูบ้รหิารส าคญั     

ผลประโยชน์ปัจจบุนั  22,661,950 20,734,200 20,861,950 20,734,200 
 ผลประโยชน์หลงัอออกจากงาน 476,727 442,788 339,076 311,845 

รวม  23,138,677 21,176,988 21,201,026 21,046,045 

     
       ยอดคงเหลอืทีม่สีาระส าคญักบับรษิทัและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มดีงัน้ี 
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2561 2560 2561 2560 
ลกูหนี้การคา้ – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง     
  บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 702,134    1,836,548 702,134   1,836,548      

     
ลกูหนี้อื่น – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง     
บรษิทัยอ่ย         -         - 1,036,800    6,821,271 
บรษิทัรว่ม 156,110 1,348,271 156,110 1,329,192 

รวม 156,110 1,348,271 1,192,910 8,150,463 
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  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2561 2560 2561 2560 
เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง - สทุธ ิ     
บรษิทัยอ่ย         -         -        - 654,100,000 
บรษิทัรว่ม 14,000,000 17,000,000 14,000,000 17,000,000 
บรษิทัรว่มทางออ้ม        - 870,454         -         - 

รวม 14,000,000 17,870,454 14,000,000 671,100,000 
หกั คา่เผื่อหนี้สงสยัจะสญูของเงนิใหกู้ย้มืแก่ 
        บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง (7,098,123)         - (7,098,123) (54,352,422) 
เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง - สทุธ ิ 6,901,877 17,870,454 6,901,877 616,747,578 

     
เจา้หนี้อื่น – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง     
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 12,626 19,260 12,626 19,260 

     
หนี้สนิตามภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน     
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - ผูบ้รหิารส าคญั 3,357,749 2,827,370 3,090,864 2,696,428 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีเงนิให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย จ านวนเงนิ 654.10 ล้านบาท เงนิให้กู้ยืมดงักล่าว           
มดีอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 4.00 ต่อปี ไมม่คี ้าประกนั มกี าหนดช าระคนืเมือ่ทวงถาม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทั
ไดร้บัช าระคนืแลว้ทัง้จ านวน 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม จ านวนเงิน 14.00 ล้านบาทและ 17.00             
ลา้นบาท ตามล าดบั เงนิใหกู้ย้มืดงักล่าวมดีอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 5.50 ต่อปี ไมม่คี ้าประกนั บรษิทัไมม่คีวามประสงค์
ทีจ่ะเรยีกช าระคนืเงนิกูย้มืดงักล่าวภายในระยะเวลา 1 ปี เพือ่เป็นการสนบัสนุนสภาพคลอ่งของบรษิทัรว่มดงักล่าว 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัย่อยมเีงนิให้กู้ยมืแก่บรษิทัร่วมทางอ้อม จ านวนเงนิ 0.87 ล้านบาท เงนิให้กู้ยมื
ดงักล่าวมดีอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 5.00 ต่อปี ไมม่คี ้าประกนั บรษิทัยอ่ยจะเรยีกช าระคนืเมื่อบรษิทัรว่มทางออ้มมกี าไร
จากการด าเนินงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            33     

(    นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ   )     ( นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร )  
 

การเปลี่ยนแปลงในบัญชีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560               
มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2561 2560 2561 2560 
     
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม  17,870,454 17,000,000 671,100,000 17,000,000 
บวก เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ขึน้ระหวา่งปี         - 870,454         - 654,100,000 
หกั   รบัช าระคนืเงนิกูร้ะหวา่งปี (3,870,454)         - (657,100,000)         - 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  14,000,000 17,870,454 14,000,000 671,100,000 

 
บรษิทัมรีายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการหน้ีสงสยัจะสูญของเงนิให้กู้ยมืแก่บรษิทัที่เกี่ยวขอ้งส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่                        
31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ดงัต่อไปนี้ 
 

    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2561 2560 2561 2560 
     
ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม           -         - 54,352,422         - 
คา่เผื่อหนี้สงสยัจะสญูในระหวา่งปี 7,098,123         - 7,098,123 54,352,422 
 กลบัรายการคา่เผื่อหนี้สงสยัจะสญูใน 
    ระหวา่งปี 

  
        - 

  
        - (54,352,422) 

 
        - 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  7,098,123         - 7,098,123 54,352,422 

 
9. สนิคา้คงเหลอื – สทุธ ิ

 
  (หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  2561  2560 
     
วตัถุดบิ  77,318,399  70,896,414 
งานระหวา่งท า   18,719,195  10,699,370 
สนิคา้ส าเรจ็รปู  91,379,485  71,279,074 
สนิคา้ระหวา่งทาง  31,420  3,094,979 
รวม  187,448,499  155,969,837 
หกั คา่เผื่อสนิคา้เสือ่มคุณภาพและมลูคา่สนิคา้ลดลง  (12,195,469)  (4,820,135) 
สนิคา้คงเหลอื – สทุธ ิ  175,253,030  151,149,702 
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บรษิทัมรีายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมสภาพและมลูค่าสนิคา้ลดลงส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
และ 2560 ดงัต่อไปนี้ 

 
  (หน่วย : บาท) 
 

 
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  2561  2560 
     
ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม   4,820,135  9,817,782 
การปรบัลดมลูคา่เป็นมลูคา่สทุธทิีค่าดวา่จะไดร้บั  13,951,226  3,550,555 
กลบัรายการการปรบัลดมลูคา่  (6,575,892)  (8,548,202) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม   12,195,469  4,820,135 

 
     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
        
ตน้ทุนของสนิคา้คงเหลอืทีบ่นัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ย  
   และรายไดร้วมในบญัชตีน้ทุนขาย    

   
   

- ตน้ทุนขาย 728,524,827  750,369,828  681,594,636  737,542,627 
- การปรบัลดมลูคา่เป็นมลูคา่สทุธทิีค่าดวา่

จะไดร้บั 
 

13,951,226 
  

3,550,555 
  

13,951,226 
  

3,550,555 
- กลบัรายการการปรบัลดมลูคา่ (6,575,892)  (8,548,202)  (6,575,892)  (8,548,202) 

สทุธ ิ 735,900,161  745,372,181  688,969,970  732,544,980 
  

 
10. เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เงนิฝากธนาคารของบรษิทัย่อยทางอ้อมจ านวน 21.31 ล้านบาท และ 21.12 
ลา้นบาท มขีอ้จ ากดัการใชเ้น่ืองจากเป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัเงนิกูย้มืกบัธนาคารพาณิชยต์ามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 19 
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11. เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - สทุธ ิ
 

    (หน่วย : บาท) 
   งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  

ทุนช าระแลว้ 
สดัสว่นการถอืหุน้  

(รอ้ยละ) วธิรีาคาทุน 
บรษิทั ประเภทกจิการ 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

        
บรษิทัยอ่ยทางตรง        
QTC – Panco Co., Ltd. จ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้า 21,947,200 21,947,200 85.00 85.00 18,655,120 18,655,120 
บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล พาวเวอร ์จ ากดั ลงทุนในธุรกจิพลงังานทดแทน 700,000,000 140,000,000 99.99 99.99 699,999,970 139,999,970 
รวม      718,655,090 158,655,090 
หกั คา่เผื่อการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย     (150,362,446) (143,799,970) 
สทุธ ิ          568,292,644 14,855,120 

 
 เมื่อวนัที่ 22 มนีาคม 2561 บรษิทัลงทุนในบรษิทัย่อย (บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล พาวเวอร์ จ ากดั) เพิม่ขึน้จ านวน 560.00 ล้านบาท โดยบรษิทัย่อยเพิม่ทุนจดทะเบยีน 560.00              

ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดมิ 140.00 ล้านบาท เป็นจ านวน 700.00 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญั 56.00 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งบรษิทัย่อยได้             
จดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักรมพฒันาธุรกจิการคา้แลว้เมือ่วนัที ่22 มนีาคม 2561  
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บรษิทัมรีายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
และ 2560 ดงัน้ี 
 

(หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  2561  2560 
     
ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม   143,799,970  2,000,000 
ตัง้คา่เผื่อการดอ้ยคา่เพิม่ในระหวา่งปี  6,562,476  141,799,970 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม   150,362,446  143,799,970 
 
เมื่อวนัที ่10 สงิหาคม 2561 บรษิทัยอ่ย QTC – Panco Co., Ltd ไดห้ยุดด าเนินงานและมแีผนเลกิกจิการ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2561 บรษิทัยอ่ยมมีลูค่าสนิทรพัยส์ุทธติามสดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทั (รอ้ยละ 85) เป็นจ านวนเงนิ 11.94 
ลา้นบาท ซึ่งน้อยกว่ามลูค่าตามบญัชขีองเงนิลงทุน – ตามวธิรีาคาทุน เป็นจ านวน 6.72 ลา้นบาท บรษิทัจงึพจิารณา
ตัง้คา่เผื่อการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนเพิม่ขึน้เป็นจ านวน 2.92 ลา้นบาท  

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัทดสอบการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล พาวเวอร ์
จ ากดั) และไดพ้จิารณาตัง้คา่เผื่อการดอ้ยคา่เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยดงักล่าวเพิม่ขึน้จ านวน 3.65 ลา้นบาท  
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12.    เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - สทุธ ิ
 

 

             (หน่วย : บาท) 
       งบการเงนิรวม 

   ทุนช าระแลว้  สดัสว่นเงนิลงทนุ (รอ้ยละ)  วธิรีาคาทุน  วธิสีว่นไดเ้สยี 
 ประเภทกจิการ  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

                  
บรษิทัรว่มทางตรง                  
บรษิทั พพีดีบับลวิอ ีจ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า                 

 จากพลงังานทางเลอืก  1,000,000  1,000,000  49.98  49.98  499,800  499,800       -       - 
หกั คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม           (499,800)       -       -       - 
สทุธ ิ                -       499,800       -       - 

                  
บรษิทัรว่มทางออ้ม                  
บรษิทั พลงังานเพือ่โลกสเีขยีว  
     (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
พลงังานทดแทน 

     
       - 

  
125,755,800 

     
    - 

  
15.00 

    
     - 

  
269,052,890 

  
     - 

   
 271,776,126 

หกั คา่หุน้คา้งจา่ย                -  (61,733,421)       -  (61,733,421) 
สทุธ ิ                -  207,319,469       -  210,042,705 

                  
รวมเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม                -  207,819,269       -  210,042,705 

                  
           (หน่วย : บาท)     
       งบการเงนิเฉพาะ  
   ทุนช าระแลว้  สดัสว่นเงนิลงทนุ (รอ้ยละ)  วธิรีาคาทุน   
 ประเภทกจิการ  2561  2560  2561  2560  2561  2560     
                  

บรษิทัรว่มทางตรง                  
บรษิทั พพีดีบับลวิอ ีจ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า                       - 

   จากพลงังานทางเลอืก  1,000,000  1,000,000  49.98  49.98  499,800  499,800     
หกั คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม           (499,800)        -     
สทุธ ิ                  -        499,800     
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รายการเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มดีงัน้ี 
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 

(วธิสีว่นไดเ้สยี) 
งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

(ราคาทุน) 

 2561 2560 2561 2560 
     
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 210,042,705        - 499,800 499,800   
บวก   ลงทุนในระหวา่งปี – ราคาทุน            - 269,052,890        -        - 

จา่ยช าระคา่หุน้เพิม่เตมิตามสญัญาซือ้ขายหุน้ 6,000,000        -        -        - 
สว่นแบง่ก าไรของบรษิทัรว่ม (1,027,387)   2,723,236        -        - 

หกั    ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุน            -        - (499,800)        - 
        ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในระหวา่งปี (19,695,061)        -        -        - 
 เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในระหวา่งปี (195,320,257)        -        -        - 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม            - 271,776,126          - 499,800 
หกั คา่หุน้คา้งจา่ย            - (61,733,421)        -        - 
สุทธ ิ           - 210,042,705        - 499,800 

 
เมื่อวนัที่ 9 ธนัวาคม 2559 บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล พาวเวอร์ จ ากดั (บรษิทัย่อย) (“QTCGP”) ได้ท าบนัทกึขอ้ตกลง           
จะซื้อจะขายหุ้นกบับรษิทัที่จดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศสงิค์โปร์ 2 แห่ง ซึ่งมเีงนิลงทุนในบรษิทั พลงังานเพื่อโลก          
สเีขยีว (ประเทศไทย) จ ากดั (“GEP Thailand”) ทีล่งทุนใน GEP (Myanmar) Company Limited (“GEP Maynmar”) 
ซึ่งประกอบธุรกิจพลงังานทดแทน ในประเทศพม่า โดยบรษิทัย่อยจะซื้อหุ้นในบรษิทัดงักล่าวในสดัส่วนการลงทุน           
รอ้ยละ 15 คดิเป็นจ านวนเงนิ 7.63 ลา้นเหรยีญสหรฐั ทัง้น้ี บรษิทัย่อยไดจ้่ายเงนิมดัจ าล่วงหน้าเพื่อเขา้ไปมสีว่นรว่ม
ในการศกึษาผลตอบแทนจากโครงการพลงังานทดแทนดงักล่าว จ านวนเงนิ 2.25 ลา้นเหรยีญสหรฐั (เทยีบเท่า 81.11 
ลา้นบาท) 
 
เมื่อวนัที่ 31 มนีาคม 2560 QTCGP ไดท้ าสญัญาจะซื้อจะขายหุ้นกบับรษิทั 2 แห่งดงักล่าว โดยการเขา้ท ารายการ
ดงักล่าวจะอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขบงัคบัก่อนและเงือ่นไขบงัคบัหลงั ตามทีก่ าหนดในสญัญา 

 
เมือ่วนัที ่23 สงิหาคม 2560 บรษิทั พลงังานเพือ่โลกสเีขยีว (ประเทศไทย) จ ากดั ไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีน 100,000,000
บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว ้100 บาทต่อหุ้น จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 25,755,800 บาท เป็นจ านวน 125,755,800 บาท            
ซึง่ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักรมพฒันาธุรกจิการคา้แลว้ โดยไดเ้รยีกช าระเงนิเพิม่ทุนบางสว่นเป็นจ านวน 31,000,000 
บาท โดยบรษิทัยอ่ยไดช้ าระเงนิเพิม่ จ านวน 4,650,000 บาท (ตามสดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 15) ซึง่บรษิทัยอ่ยไดน้ า
ใบหุ้นจ านวน 113,180 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 60 ของหุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย ) เป็นจ านวนเงิน 11,318,000 บาท             
ค ้าประกนังานก่อสรา้งในโครงการดงักล่าว 
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 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัย่อยมเีงนิลงทุนในบรษิทัร่วมคา้งจ่ายจ านวน 1.88 ลา้นดอลลาร์สหรฐั (เทยีบเท่า          
61.73 ลา้นบาท)      

                                
เมื่อวนัที่ 31 มกราคม 2561 บรษิทั พลงังานเพื่อโลกสเีขยีว (ประเทศไทย) จ ากดั ยงัด าเนินการตามเงื่อนไขบงัคบั         
หลงัการเขา้ท ารายการไม่ส าเรจ็ครบถ้วน ซึ่งบรษิทัย่อยได้ผ่อนผนัเงื่อนไขดงักล่าว จนถงึวนัที่ 31 มกราคม 2561            
โดยบรษิทัย่อยใชส้ทิธติามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญาซื้อขายหุน้ ขายเงนิลงทุนในบรษิทัดงักล่าวใหแ้ก่ผูข้ายจ านวน 
5.75 ลา้นเหรยีญดอลลา่รส์หรฐั และ 5.52 ลา้นบาท  
 
ในระหว่างปี 2561 บรษิัท พลงังานเพื่อโลกสเีขยีว (ประเทศไทย) จ ากดั ได้เรยีกช าระเงนิเพิม่ทุนจ านวน 40.00              
ลา้นบาท โดยบรษิทัยอ่ยไดช้ าระเงนิเพิม่จ านวน 6.00 ลา้นบาท (ตามสดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 15) เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
เงือ่นไขในสญัญาซือ้ขายหุน้ โดยบรษิทัยอ่ยไดร้บัเงนิจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มทางออ้มแลว้เป็นจ านวน 
195.32 ลา้นบาท  

 
13. สนิทรพัยท์ีถ่อืไวส้ าหรบัการด าเนินงานทีย่กเลกิ 

 
เมือ่วนัที ่10 สงิหาคม 2561 ผูบ้รหิารของบรษิทัยอ่ยมมีตใิหห้ยดุด าเนินงานและมแีผนเลกิกจิการ เน่ืองจากบรษิทัยอ่ย
เหน็วา่การด าเนินธุรกจิในสว่นดงักล่าวไมคุ่ม้คา่เชงิพาณิชย ์
 
รายละเอยีดฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานบรษิทัยอ่ยซึง่แสดงอยูใ่นงบการเงนิรวม มดีงัต่อไปนี้ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 

 2561 
สินทรพัย ์  
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 14,255,491 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 7,990 
สินทรพัยส์ ำหรบักำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 14,263,481 

  
หน้ีสิน  
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 216,520 
หน้ีสินส ำหรบักำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 216,520 
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   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

 2561  2560 
ผลกำรด ำเนินงำนของกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก    
รายไดอ้ื่น 16,529  7,119 
คา่ใชจ้า่ย (3,103,604)  (404,072) 
ขำดทุนส ำหรบัปีจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก (3,087,075)  (396,953) 
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14. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สทุธ ิ
 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 

       เครือ่งจกัร  
  สว่นปรบัปรุง อาคาร เครือ่งจกัรและ อุปกรณ์และ  และอุปกรณ์  
 ทีด่นิ ทีด่นิ และโรงงาน อุปกรณ์โรงงาน เครือ่งตกแต่ง ยานพาหนะ ระหวา่งตดิตัง้ รวม 

รำคำทุน         
1 มกราคม 2560 31,089,980 2,486,074 168,852,585 258,246,499 44,452,350 33,664,171 16,481,792 555,273,451 
ปรบัมลูคา่ตามบญัชใีหเ้ป็นมลูคา่ยุตธิรรม 56,895,564 (4,211,714) (4,572,881) (206,554,097)            -            -            - (158,443,128) 
เพิม่ขึน้จากการรวมธุรกจิ 18,104,436 20,929,600 24,488,076 677,604,114            -            -            - 741,126,226 
ซือ้เพิม่             - 258,290 3,134,525 16,169,370 1,467,703 4,679,000 35,577,324 61,286,212 
จ าหน่าย             -            - (82,898) (937,642) (537,364) (11,059,135)            - (12,617,039) 
โอนเขา้ / (โอนออก)            -            - 1,565,565 16,719,108 53,070            - (18,337,743)            - 
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ            -            -            - (382,800)            -            -            - (382,800) 
31 ธนัวาคม 2560 106,089,980 19,462,250 193,384,972 760,864,552 45,435,759 27,284,036 33,721,373 1,186,242,922 
ซือ้เพิม่             -            - 4,401,139 10,105,941 5,705,998 2,451,000 49,412,734 72,076,812 
จ าหน่าย            -            -            - (6,625,572) (1,080,108) (4,888,795)            - (12,594,475) 
โอนเขา้ / (โอนออก)            -            - 20,909,584 36,167,677 151,500            - (57,228,761)            - 
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ            -            -            - (76,560)            -            -            - (76,560) 
31 ธนัวาคม 2561 106,089,980 19,462,250 218,695,695 800,436,038 50,213,149 24,846,241 25,905,346 1,245,648,699 
         
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
1 มกราคม 2560            - 47,808 57,608,182 130,589,892 34,166,971 25,655,896            - 248,068,749 
เพิม่ขึน้จากการรวมธุรกจิ            - 5,972,150       7,087,704       201,054,042            -            -            - 214,113,896       
คา่เสือ่มราคาส าหรบัปี            - 375,368 15,119,774 23,343,111 4,140,767 4,038,534            - 47,017,554 
คา่เสือ่มราคาส าหรบัสว่นทีจ่ าหน่าย            -            - (54,178) (327,039) (481,130) (11,057,616)            - (11,919,963) 
31 ธนัวาคม 2560            - 6,395,326 79,761,482 354,660,006 37,826,608 18,636,814            - 497,280,236 
คา่เสือ่มราคาส าหรบัปี            - 44,413 12,632,324 43,994,274 4,079,640 2,873,113            - 63,623,764 
 คา่เสือ่มราคาส าหรบัสว่นทีจ่ าหน่าย            -            -         - (2,149,516) (450,603) (4,863,636)            - (7,463,755) 
31 ธนัวาคม 2561            - 6,439,739 92,393,806 396,504,764 41,455,645 16,646,291            - 553,440,245 
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   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 

       เครือ่งจกัร  
  สว่นปรบัปรุง อาคาร เครือ่งจกัรและ อุปกรณ์และ  และอุปกรณ์  
 ทีด่นิ ทีด่นิ และโรงงาน อุปกรณ์โรงงาน เครือ่งตกแต่ง ยานพาหนะ ระหวา่งตดิตัง้ รวม 

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสินทรพัย ์         
1 มกราคม 2561            -            -            -            -            -            -            -            - 
คา่เผือ่การดอ้ยคา่ส าหรบัปี (คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร)            -            -            -          2,909,280            -            -            -          2,909,280 
31 ธนัวาคม 2561            -            -            -          2,909,280            -            -            -          2,909,280 
         
มูลค่ำสทุธิตำมบญัชี                   
31 ธนัวาคม 2560 106,089,980 13,066,924 113,623,490 406,204,546 7,609,151 8,647,222 33,721,373 688,962,686 

31 ธนัวาคม 2561 106,089,980 13,022,511 126,301,889 401,021,994 8,757,504 8,199,950 25,905,346 689,299,174 

         
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัปี 2560        
ตน้ทนุขาย        32,764,287 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร        14,253,267 
   รวม        47,017,554 

        
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัปี 2561        
ตน้ทนุขาย        50,321,583 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร        13,302,181 
   รวม        63,623,764 

 
บรษิทัยอ่ยทางออ้มไดจ้ดจ านองทีด่นิพรอ้มอาคาร สิง่ปลกูสรา้งบนทีด่นิและอุปกรณ์ผลติกระแสไฟฟ้าซึง่ตดิตัง้บนดนิเพื่อใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัวงเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 
(หมายเหตุ 19)  
 
ราคาทรพัยส์นิของบรษิทัก่อนหกัคา่เสือ่มราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึง่ไดค้ดิคา่เสือ่มราคาเตม็จ านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านจนถงึ ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 มจี านวน 118.01     
ลา้นบาท (2560 : 119.81 ลา้นบาท) 
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   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

       เครือ่งจกัร  
  สว่นปรบัปรงุ อาคาร เครือ่งจกัรและ อุปกรณ์และ  และอุปกรณ์  
 ทีด่นิ ทีด่นิ และโรงงาน อุปกรณ์โรงงาน เครือ่งตกแต่ง ยานพาหนะ ระหวา่งตดิตัง้ รวม 

รำคำทนุ         
1 มกราคม 2560 31,089,980 2,486,074 168,852,585 254,877,859 44,452,350 33,664,171 16,481,792 551,904,811 
ซือ้เพิม่             - 258,290 3,134,525 15,769,121 1,290,049 2,621,000 35,577,324 58,650,309 
จ าหน่าย            -            - (82,898) (937,642) (537,364) (11,059,135)            - (12,617,039) 
โอนเขา้ / (โอนออก)            -            - 1,565,565 16,719,108 53,070            - (18,337,743)            - 

31 ธนัวาคม 2560 31,089,980 2,744,364 173,469,777 286,428,446 45,258,105 25,226,036 33,721,373 597,938,081 
ซือ้เพิม่             -            - 4,401,139 10,072,813 5,448,892 2,451,000 49,412,734 71,786,578 
จ าหน่าย            -            -              - (6,625,572) (471,928) (4,888,795)            - (11,986,295) 
โอนเขา้ / (โอนออก)            -            - 20,909,584 36,167,677 151,500            - (57,228,761)            - 
31 ธนัวาคม 2561 31,089,980 2,744,364 198,780,500 326,043,364 50,386,569 22,788,241 25,905,346 657,738,364 
         
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
1 มกราคม 2560            - 47,809 57,608,181 130,589,892 34,166,971 25,655,896            - 248,068,749 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี            - 42,518 10,199,924 23,227,547 4,091,897 3,746,468            - 41,308,354 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัสว่นทีจ่ าหน่าย            -            -     (54,178) (327,039) (481,130) (11,057,616)            - (11,919,963) 
31 ธนัวาคม 2560            - 90,327 67,753,927 153,490,400 37,777,738 18,344,748            - 277,457,140 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี            - 44,413 11,304,952 24,364,352 3,182,145 2,873,113            - 41,768,975 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัสว่นทีจ่ าหน่าย            -            -            - (2,149,516) (450,603) (4,863,636)            - (7,463,755) 
31 ธนัวาคม 2561            - 134,740 79,058,879 175,705,236 40,509,280 16,354,225            - 311,762,360 

         

มลูค่ำสทุธิตำมบญัชี         
31 ธนัวาคม 2560 31,089,980 2,654,037 105,715,850 132,938,046 7,480,367 6,881,288 33,721,373 320,480,941 

31 ธนัวาคม 2561 31,089,980 2,609,624 119,721,621 150,338,128 9,877,289 6,434,016 25,905,346 345,976,004 
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   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

       เครือ่งจกัร  
  สว่นปรบัปรงุ อาคาร เครือ่งจกัรและ อุปกรณ์และ  และอุปกรณ์  
 ทีด่นิ ทีด่นิ และโรงงาน อุปกรณ์โรงงาน เครือ่งตกแต่ง ยานพาหนะ ระหวา่งตดิตัง้ รวม 

         
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัปี 2560         
ตน้ทนุขาย        27,513,772 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร        13,794,582 
    รวม        41,308,354 

         
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัปี 2561         
ตน้ทนุขาย        29,689,748 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร        12,079,227 
    รวม        41,768,975 

 
ราคาทรพัยส์นิของบรษิทัก่อนหกัคา่เสือ่มราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึง่ไดค้ดิคา่เสือ่มราคาเตม็จ านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านจนถงึ ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 มจี านวน 117.36     
ลา้นบาท (2560 : 115.81 ลา้นบาท) 
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15. โปรแกรมคอมพวิเตอร ์– สทุธ ิ
 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
รำคำทุน    
ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 17,807,940  17,807,940 
เพิม่ขึน้จากการรวมธุรกจิ 415,140                                 -  
ซือ้เพิม่ 554,702                          524,702 
ตดัจ าหน่าย       (153,580)  (153,580) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 18,624,202  18,179,062 
ซือ้เพิม่ 527,231  484,260 
ตดัจ าหน่าย (33)  (3) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 19,151,400  18,663,319 
    
ค่ำตดัจ ำหน่ำย    
ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 (11,271,980)  (11,271,980) 
เพิม่ขึน้จากการรวมธุรกจิ (248,830)                            -  
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรบัปี (คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร) (1,754,234)  (1,735,350) 
คา่ตดัจ าหน่ายราคาส าหรบัสว่นทีต่ดัจ าหน่าย 153,550  153,550 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 (13,121,494)  (12,853,780) 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรบัปี (คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร) (1,841,528)  (1,789,110) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 (14,963,022)  (14,642,890) 
    
มลูค่ำสทุธิทำงบญัชี    
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 5,502,708  5,325,282 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 4,188,378  4,020,429 
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16. คา่บรกิารเชื่อมต่อโครงขา่ยกระแสไฟฟ้า - สทุธ ิ
 

  (หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิรวม 
รำคำทุน   
ณ วนัที ่1 มกราคม 2560                           - 
เพิม่ขึน้จากการรวมธุรกจิ  6,588,543 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  6,588,543 
ซือ้เพิม่                           - 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  6,588,543 
   
ค่ำตดัจ ำหน่ำย   
ณ วนัที ่1 มกราคม 2560                           - 
เพิม่ขึน้จากการรวมธุรกจิ  (1,920,605) 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรบัปี (ตน้ทุนขาย)  (83,034) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  (2,003,639) 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรบัปี (ตน้ทุนขาย)  (329,427) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  (2,333,066) 
   
มลูค่ำสทุธิทำงบญัชี   
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  4,584,904 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  4,255,477 

 
บรษิทัย่อยทางอ้อมไดจ้่ายค่าบรกิารเชื่อมต่อโครงข่ายกระแสไฟฟ้าเขา้สู่ภายในโครงการของบรษิทัย่อยทางอ้อมใหก้าร
ไฟฟ้าภูมภิาค (กฟภ.) ทัง้น้ี กรรมสทิธิใ์นโครงข่ายกระแสไฟฟ้าที่เชื่อมต่อที่เป็นของกฟภ. และบรษิทัย่อยทางอ้อมเป็น              
ผูม้สีทิธใิชป้ระโยชน์จากโครงขา่ยดงักล่าว 
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17. สญัญาขายไฟฟ้า – สทุธ ิ
 
  (หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิรวม 
รำคำทุน   
ณ วนัที ่1 มกราคม 2560                      - 
เพิม่ขึน้จากการรวมธุรกจิ  119,467,371 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  119,467,371 
ซือ้เพิม่                      - 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  119,467,371 
   
ค่ำตดัจ ำหน่ำย   
ณ วนัที ่1 มกราคม 2560                      - 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรบัปี (ตน้ทุนขาย)  (2,108,180) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  (2,108,180) 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรบัปี (ตน้ทุนขาย)  (8,452,651) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  (10,560,831) 
   
มลูค่ำสทุธิทำงบญัชี   
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  117,359,191 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  108,906,540 

 
เมื่อวนัที่ 25 มถุินายน 2553 บรษิัทย่อยทางอ้อมได้ท าสญัญาขายไฟฟ้ากบั กฟภ. ในปรมิาณที่ได้ก าหนดไว้โดยเริม่
ด าเนินการขายไฟฟ้าภายในเดอืนมถุินายน 2555 สญัญาน้ีมกี าหนดระยะเวลา 5 ปี นับตัง้แต่วนัทีท่ าสญัญาและสามารถ
ต่ออายุออกไปไดอ้กีคราวละ 5 ปี นอกจากน้ี บรษิัทย่อยทางอ้อมไดผ้่านการตรวจและรบัรองคุณภาพไฟฟ้าโดย กฟภ. 
และเริม่ด าเนินการขายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟภ. นบัตัง้แต่วนัดงักล่าว 

 
18. เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 

 

                       (หน่วย : บาท) 
 

อตัราดอกเบีย้รอ้ยละต่อปี 
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 31 ธนัวาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
     
หนี้สนิภายใตส้ญัญาทรสัตร์ซีทีส ์ 4.07 - 4.39 2.95 - 3.85 57,082,000 84,567,278 
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 3.30 - 4.75 3.10 - 3.12 145,000,000 235,987,000 

รวม   202,082,000 320,554,278 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัมยีอดคงเหลอืของวงเงนิเบกิเกนิบญัช ีหนี้สนิตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หนี้สนิภายใต้
สญัญาทรสัตร์ซีทีส ์เลตเตอรอ์อฟเครดติ และสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศลว่งหน้า สญัญาการโอนสทิธเิรยีกรอ้งของ
เลตเตอรอ์อฟเครดติ และสนิเชื่ออื่นๆ จ านวนรวม 160.10 ลา้นบาท และ 463.18 ลา้นบาท ตามล าดบั  
 

19. เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 
 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2561 2560 2561 2560 
     
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 156,240,000          -           -          - 
บวก เงนิกูย้มืเพิม่ขึน้ระหวา่งปี 15,039,346          - 15,039,346          - 
       เพิม่ขึน้จากการรวมธุรกจิ           - 171,553,311           -          - 
หกั จา่ยช าระคนืในระหวา่งปี (71,740,000) (15,313,311) (4,900,000)          - 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 99,539,346 156,240,000 10,139,346          - 
หกั สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (75,240,000) (66,840,000) (8,400,000)          - 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สทุธ ิ 24,299,346 89,400,000 1,739,346          - 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมเีงนิกูย้มืจากธนาคารจ านวน 10.14 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ MLR-1.50 ต่อปี 
ส าหรบั 12 เดือนแรกนับจากวนัที่เบิกเงนิกู้งวดแรกและ อตัราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-1.00 ต่อปี ส าหรบังวดที่เหลือ           
มกี าหนดช าระคนื 0.70 ลา้นบาทต่อเดอืน โดยเริม่ช าระตัง้แต่เดอืนมถุินายน 2561 และครบก าหนดช าระงวดสุดทา้ยใน
เดอืนมถุินายน 2563  
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยทางอ้อมมีเงนิกู้ย ืมจากธนาคารจ านวน 89.40 ล้านบาท และ 
156.24 ล้านบาท ตามล าดบั อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ MLR-1.50 ต่อปี มกี าหนดช าระคนื 5.57 ลา้นบาทต่อเดอืน โดยเริม่
ช าระตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2555 และครบก าหนดช าระงวดสดุทา้ยในเดอืนเมษายน 2563 เงนิกูย้มืน้ีค ้าประกนัโดยการ
จดจ านองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งบนทีด่นิและอุปกรณ์ผลติกระแสไฟฟ้าตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14 และการโอนสทิธิ
ที่จะถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากธนาคารตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 10 และโอนสทิธกิารรบัเงนิที่จะไดร้บัภายใต้สญัญา
ขายไฟฟ้าตามทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหตุ 17 
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20. ภาษเีงนิได ้ 
 
20.1 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสี าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 

2560 มดีงัน้ี      
 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 

  บนัทกึเป็นรายได ้/ (รายจา่ย) ใน  

 1 มกราคม 2561 ก าไรหรอืขาดทนุ 
ก าไรขาดทนุ
เบด็เสรจ็อืน่ 31 ธนัวาคม 2561 

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
  จากคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู 4,674,575 1,455,918                 - 6,130,493 
 จากคา่เผือ่สนิคา้เสือ่มคณุภาพและมลูคา่สนิคา้   
ลดลง 964,027 1,475,067                 - 2,439,094 

  จากคา่เสือ่มราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ 197,923 5,954                 - 203,877 
  จากส ารองคา่ใชจ้า่ยในการรบัประกนัสนิคา้ 931,193 57,689                 - 988,882 
 จากหน้ีสนิภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ 
พนกังาน 1,908,082 260,535                 - 2,168,617 

  จากขาดทนุทางภาษขีองบรษิทัยกมาไมเ่กนิ 5 ปี 22,079,250 (22,079,250)                 -              - 
 จากผลแตกต่างชัว่คราวจากการรวมธรุกจิ - จาก
การดอ้ยคา่สว่นปรบัปรงุทีด่นิ สว่นปรบัปรงุ     
อาคาร และเครือ่งจกัร 29,551,731               -                 - 29,551,731 

  จากการแปลงคา่งบการเงนิ 368,499               - 90,888 459,387 

รวม 60,675,280 (18,824,087) 90,888 41,942,081 

     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
  จากผลแตกต่างชัว่คราวจากการรวมธุรกจิ - 

สว่นเกนิจากการตรีาคาทีด่นิ 11,379,112               -                 - 11,379,112 
  จากสญัญาขายไฟฟ้า 16,021,972 (1,412,703)                - 14,609,269 

รวม 27,401,084 (1,412,703)                - 25,988,381 

     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี – สทุธิ 33,274,196 (17,411,384) 90,888 15,953,700 
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   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 

   บนัทกึเป็นรายได ้/ (รายจา่ย) ใน  

 
1 มกราคม 

2560 
เพิม่ขึน้จาก
การรวมธุรกจิ ก าไรหรอืขาดทนุ 

ก าไรขาดทนุ
เบด็เสรจ็อืน่ 

31 ธนัวาคม 
2560 

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี       
  จากคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู 3,823,239            - 851,336            - 4,674,575 
  จากคา่เผือ่สนิคา้เสือ่มคณุภาพและมลูคา่สนิคา้    

ลดลง 
 

1,963,557            - (999,530)            - 964,027 
  จากคา่เสือ่มราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ 218,706            - (20,783)            - 197,923 
  จากส ารองคา่ใชจ้า่ยในการรบัประกนัสนิคา้ 749,767            - 181,426            - 931,193 
 จากหน้ีสนิภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ 
พนกังาน 

 
821,345            - 240,430 846,307 1,908,082 

  จากขาดทนุทางภาษขีองบรษิทัยกมาไมเ่กนิ 5 ปี 16,640,682            - 5,438,568            - 22,079,250 
 จากผลแตกต่างชัว่คราวจากการรวมธรุกจิ - จาก

การดอ้ยคา่สว่นปรบัปรงุทีด่นิ สว่นปรบัปรงุ     
อาคาร และเครือ่งจกัร         - 29,551,731             -            - 29,551,731 

  จากการแปลงคา่งบการเงนิ         -           -            - 368,499 368,499 

รวม 24,217,296 29,551,731 5,691,447 1,214,806 60,675,280 

    
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
  จากหน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 208,386           - (208,386)            -            - 
  จากผลแตกต่างชัว่คราวจากการรวมธุรกจิ - 

สว่นเกนิจากการตรีาคาทีด่นิ           - 11,379,112            -            - 11,379,112 
  จากสญัญาขายไฟฟ้า           - 16,021,972            -            - 16,021,972 
  จากการแปลงคา่งบการเงนิ 88,570            -            - (88,570)            - 

รวม 296,956 27,401,084 (208,386) (88,570) 27,401,084 

      

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี – สทุธิ 23,920,340 2,150,647 5,899,833 1,303,376 33,274,196 
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   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  บนัทกึเป็นรายได ้/ (รายจา่ย) ใน  

 1 มกราคม 2561 ก าไรหรอืขาดทนุ 
ก าไรขาดทนุ
เบด็เสรจ็อืน่ 31 ธนัวาคม 2561 

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
  จากคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู 4,674,575 1,455,918          - 6,130,493 
 จากคา่เผือ่สนิคา้เสือ่มคณุภาพและมลูคา่สนิคา้    

ลดลง 964,027 1,475,067          - 2,439,094 
  การดอ้ยคา่ของเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 760,000 583,040  1,343,040 
  จากคา่เสือ่มราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ 197,923 5,954          - 203,877 
  จากส ารองคา่ใชจ้า่ยในการรบัประกนัสนิคา้ 931,193 57,689          - 988,882 
  จากหน้ีสนิภาระผกูพนัตามโครงการ

ผลประโยชน์ พนกังาน 1,908,082 260,535          - 2,168,617 
  จากขาดทนุทางภาษขีองบรษิทัยกมาไมเ่กนิ 5 ปี 21,719,250 (21,719,250)          -            - 

รวม 31,155,050 (17,881,047)          - 13,274,003 

     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี – สทุธิ 31,155,050 (17,881,047)          - 13,274,003 

 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  บนัทกึเป็นรายได ้/ (รายจ่าย) ใน  

 
1 มกราคม 

2560 
ก าไรหรอื
ขาดทนุ 

ก าไรขาดทนุ
เบด็เสรจ็อืน่ 

31 ธนัวาคม 
2560 

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
  จากคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู 3,823,239 851,336            - 4,674,575 
  จากคา่เผือ่สนิคา้เสือ่มคณุภาพและมลูคา่สนิคา้ลดลง 1,963,557 (999,530)            - 964,027 
  จากค่าเผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 400,000 360,000            - 760,000 
  จากคา่เสือ่มราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ 218,706 (20,783)            - 197,923 
  จากส ารองคา่ใชจ้า่ยในการรบัประกนัสนิคา้ 749,767 181,426            - 931,193 
  จากหน้ีสนิภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์พนกังาน 821,345 240,430 846,307 1,908,082 
  จากขาดทนุทางภาษขีองบรษิทัยกมาไมเ่กนิ 5 ปี 16,640,682 5,078,568            - 21,719,250 

รวม 24,617,296 5,691,447 846,307 31,155,050 

     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
  จากหน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 208,386 (208,386)            -            - 

รวม 208,386 (208,386)            -            - 

     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี – สทุธิ 24,408,910 5,899,833 846,307 31,155,050 
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20.2 คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้มดีงัน้ี 
 

ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุน 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2561  2560  2561  2560 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั         
ตามประมวลรษัฎากรภาษเีงนิได ้ 113,560        18,244         -         - 
        
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี         
การเปลีย่นแปลงของผลต่างชัว่คราว    (17,411,384)  5,899,833  (17,881,047)  5,899,833 
        
รวมผลประโยชน์ภำษีเงินได้ (ค่ำใช้จ่ำย) (17,524,944)  5,881,589  (17,881,047)  5,899,833  

 
ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 2561  2560 
 

ก่อน 
ภาษเีงนิได ้  

รายได้
(คา่ใชจ้า่ย) 
ภาษเีงนิได ้  

สุทธจิาก 
ภาษเีงนิได ้  

ก่อน 
ภาษเีงนิได ้  

รายได้
(คา่ใชจ้า่ย) 
ภาษเีงนิได ้  

สุทธจิาก 
ภาษเีงนิได ้

            
ผลต่างจากการแปลงคา่หน่วยงาน         
ในต่างประเทศ 454,445  (90,889)  363,556  2,285,348  (457,069)  1,828,278 

ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั
คณติศาสตรป์ระกนัภยั 

       
-  

       
-  

       
-  4,231,536  (846,307)  3,385,229 

รวม 454,445  (90,889)  363,556  6,516,884  (1,303,376)  5,213,507 

 
  
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2561  2560 
 

ก่อน 
ภาษเีงนิได ้  

รายได้
(คา่ใชจ้า่ย) 
ภาษเีงนิได ้  

สุทธจิาก 
ภาษเีงนิได ้  

ก่อน 
ภาษเีงนิได ้  

รายได้
(คา่ใชจ้า่ย) 
ภาษเีงนิได ้  

สุทธจิาก 
ภาษเีงนิได ้

            
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั 
   คณติศาสตรป์ระกนัภยั        -         -         -  4,231,536  (846,307)  3,385,229 
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ผลแตกต่างชัว่คราวทีไ่มไ่ดร้บัรูเ้ป็นสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชใีนงบการเงนิมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
 

   (หน่วย  : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2561  2560  2561  2560 
        

ผลแตกต่างชัว่คราว        
จากคา่เผือ่การดอ้ยค่าของเงนิลงทนุในบรษิทั           

ทีเ่กีย่วขอ้ง       -  -  144,147,042  139,999,970 
จากคา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิใหกู้ย้มืในบรษิทั          

ทีเ่กีย่วขอ้ง 7,098,123  54,352,422  7,098,123  54,352,422 
ขาดทุนทางภาษทีีย่งัไมไ่ดใ้ช ้ 135,073,360  142,253,442  72,294,448  108,596,253 

รวม 142,171,483  196,605,864  223,539,613  302,948,645 
 
 

20.3 ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน 
 

 รายการกระทบยอดภาษเีงนิได ้
 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2561  2560  2561  2560 
        

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษ ี 17,403,090  (253,127,125)  21,977,986  (225,241,118) 
อตัราภาษ ีรอ้ยละ 20  20  20  20 
ภาษคี านวณจากอตัราภาษ ี 3,480,618  (50,625,425)  4,395,597  (45,048,224) 
ผลกระทบ :        
ปรบัปรุงรายการตดับญัชรีะหวา่งกนั 3,147,302  (772,215)            -               - 
จ านวนภาษขีองรายไดท้ีไ่มต่อ้งเสยีภาษ ี (10,441,325)  (1,217,143)  (1,246,118)  (1,157,560) 
จ านวนภาษขีองรายการทีไ่มถ่อืเป็นคา่ใชจ้า่ย 
    ตามประมวลรษัฎากร 1,244,716 

 
40,308,185  634,109 

 
40,305,951 

จ านวนภาษขีองผลแตกต่างชัว่คราวในปัจจุบนัที ่           
ไมร่บัรูเ้ป็นสนิทรพัย ์ (9,450,860) 

 
          -  (8,621,445) 

 
             - 

กลบัรายการสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดจ้ากการตดับญัช ี       
ทีเ่คยรบัรู ้ 22,079,250 

 
          -  21,719,250 

 
             - 

จ านวนภาษขีองผลขาดทุนในปีปัจจุบนัทีไ่มร่บัรูเ้ป็น
สนิทรพัย ์

          
7,465,243 

           
6,425,009 

 
999,654 

 
             - 

คา่ใชจ้า่ย (ผลประโยชน์) ทางภาษเีงนิได ้ 17,524,944  (5,881,589)  17,881,047  (5,899,833) 
        
ภำษีเงินได้ประกอบด้วย        
ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 113,560  18,244            -               - 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีากผลแตกต่างชัว่คราว 17,411,384    (5,899,833)  17,881,047  (5,899,833) 
รวมภาษเีงนิได ้(ผลประโยชน์) 17,524,944  (5,881,589)  17,881,047  (5,899,833) 
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21. คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 

 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2561  2560  2561  2560 
        
คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารคา้งจา่ย 9,509,746  9,235,000  9,000,000  7,600,000 
คา่ขนสง่คา้งจา่ย 1,026,470  1,105,230  1,026,470  1,105,230 
คา่ใชจ้า่ยในการสง่ออกคา้งจา่ย 1,720,147  2,649,101  1,720,147  2,649,101 
คา่นายหน้าคา้งจา่ย 5,810,509  3,768,889  5,810,509  3,768,889 
อื่นๆ 4,932,047  6,616,603  3,067,378  4,457,376 

รวม 22,998,919  23,374,823  20,624,504  19,580,596 
 

22. หนี้สนิภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
                                                                                                     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2561  2560  2561  2560 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน        
ภาระผกูพนัส าหรบัผลประโยชน์ 
    หลงัออกจากงาน 11,117,047  9,671,352  10,843,086  9,540,409 
 

       
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน       
รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน        
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,445,695  1,333,090  1,302,677  1,202,147 
        
รบัรูใ้นขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั  
    คณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีร่บัรูใ้นระหวา่งปี         -  4,231,536              -  4,231,536 
 
บริษัทจดัให้มีโครงการบ าเหน็จบ านาญพนักงานตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541                      
ในการใหผ้ลประโยชน์เมือ่เกษยีณแก่พนกังานตามสทิธแิละอายงุาน 
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การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ปัจจุบนัของภาระผกูพนัของผลประโยชน์ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  
 
                                                                                                                                     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2561  2560  2561  2560 
        
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 9,671,352  4,106,727  9,540,409  4,106,727 
รบัรูใ้นก าไรขาดทุน        

- ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 1,086,350  1,032,149  951,516  901,206 
- ดอกเบีย้จากภาระผกูพนั 359,345  300,940  351,161  300,940 

รบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่        
- ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตรป์ระกนัภยั        -  4,231,536            -  4,231,536 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 11,117,047  9,671,352  10,843,086  9,540,409 
        
หกั สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 1 ปี (754,444)  (178,063)  (754,444)  (178,063) 
สทุธ ิ 10,362,603  9,493,289  10,088,642  9,362,346 

 
ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น เกดิขึน้จาก 

 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2560 
  
สมมตฐิานประชากรศาสตร ์ 708,131 
สมมตฐิานทางการเงนิ 1,745,944 
การปรบัปรงุจากประสบการณ์ 1,777,460 
    รวม 4,231,535 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 __________________________ กรรมการ    __________________________ กรรมการ             56     
  (    นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ   )  ( นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร )  

 

ขอ้สมมตใินการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั  
ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัที่รายงาน (แสดงโดยวธิถีวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก) 
ไดแ้ก่ 
 

 2561 2560 
   

อตัราคดิลด  รอ้ยละ 3.48 ต่อปี รอ้ยละ 3.48 ต่อปี 
อตัราการเพิม่ของคา่ใชจ้า่ยเงนิเดอืนถวัเฉลีย่ในอนาคต รอ้ยละ 7.37 ต่อปี รอ้ยละ 7.37 ต่อปี 
เกษยีณอาย ุ 60 ปี 60 ปี 
อตัราการเสยีชวีติ อตัรามรณะปี 2560 อตัรามรณะปี 2560 

 
การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมตฐิานที่เกี่ยวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัที่อาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัที่รายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมผีลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ที่
ก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงนิดงัต่อไปนี้ 
 

(หน่วย : บาท) 
 ผลกระทบภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว ้
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2561  2560  2561  2560 
        
อตัราคดิลด (เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.5 ต่อปี) (639,145)  (590,753)   (624,643)  (583,340) 
อตัราคดิลด (เปลีย่นแปลงลดลงรอ้ยละ 0.5 ต่อปี) 684,518  634,603  668,905  626,610 
การเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนในอนาคต  
     (เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.5 ต่อปี) 

 
720,896 

  
622,165 

  
704,759 

 
 

614,582 
การเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนในอนาคต  
    (เปลีย่นแปลงลดลงรอ้ยละ 0.5 ตอ่ปี) 

 
(661,772) 

  
(571,531) 

   
(646,653) 

 
 

(564,412) 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ผลประโยชน์พนกังานทีค่าดวา่จะจา่ยก่อนคดิลด มดีงัน้ี 

 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

    
ภายใน 1 ปี 649,444  649,444 
ระหวา่ง 2 - 5 ปี  2,068,413   2,068,413 
ระหวา่ง 6 - 15 ปี 5,318,400  4,033,321 
มากกวา่ 15 ปี 3,703,633  3,703,633 

รวม 11,739,890  10,454,811 
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เมื่อวนัที่ 13 ธนัวาคม 2561 สภานิตบิญัญตัแิห่งชาตไิดเ้หน็ชอบพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน และจะมผีลใชบ้งัคบั
เมื่อพน้ 30 วนันับแต่วนัที่ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ซี่งก าหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย หากลูกจ้างท างาน
ตดิต่อกนัครบ 20 ปีขึน้ไป ลกูจา้งมสีทิธไิดร้บัคา่ชดเชยไมน้่อยกวา่ค่าจา้งอตัราสดุทา้ย 400 วนั หากกฎหมายดงักลา่วมี
ผลบงัคบัใช ้กลุม่บรษิทัจะรบัรูป้ระมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์พนกังานรวมถงึตน้ทุนบรกิารในอดตีเพิม่ขึน้จ านวน 2.51 
ล้านบาท ในงบการเงนิรวม ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ โดยกลุ่มบรษิทัเลอืกบนัทกึบญัชเีพื่อรบัรูผ้ลกระทบดงักล่าว              
ในปี 2562 
 

23.  ทุนจดทะเบยีนและใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
 
23.1 ทุนจดทะเบยีน 
 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมมีติอนุมตัิเพิม่ทุน              
จดทะเบียนเพื่อรองรบัการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ จ านวน 67,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 
จ านวน 67,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 270,000,000 บาท เป็น 
337,500,000 บาท โดยบรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักรมพฒันาธุรกจิการคา้แลว้ ในวนัที ่15 พฤษภาคม 2560 
 
ในการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัที่ 29 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเพิ่มทุนจด
ทะเบยีนจ านวน 21,740,725 บาท เพื่อเป็นสว่นหน่ึงของการช าระค่าหุน้ของบรษิทั แอล โซลาร ์1 จ ากดั จ านวน 
20,910,475 หุ้น และเพื่อรองรบัการปรบัสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัท จ านวน 
830,250 หุน้ จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 337,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจ านวน 359,240,725 บาท 
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 21,740,725 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นเงินจ านวน 
21,740,725 บาท โดยบรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักรมพฒันาธุรกจิการคา้แลว้ ในวนัที ่8 กนัยายน 2560 
 
ในการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 3/2560 เมื่อวนัที่ 31 ตุลาคม  2560  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตัิการ             
เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจ านวน 70,000,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 359,240,725 บาท เป็น
ทุนจดทะเบยีนจ านวน 429,240,725 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
13.00 บาท (มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท) ซึง่เป็นราคาตลาดถวัเฉลีย่ 7 วนัของหุน้บรษิทั เป็นเงนิ 910,000,000 
บาท โดยมสีว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 12.00 บาทต่อหุน้ จ านวนเงนิรวม 840,000,000 บาท ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 
คือ Mr.Phoukhaokham Pravoraxay และ/หรือ นายพีรณัฏฐ์ ตนัติพจน์ โดยบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกบั         
กรมพฒันาธุรกจิการคา้แลว้ในวนัที ่8 พฤศจกิายน 2560 
 
ในระหว่างปี 2561 มผีู้ใช้ใบส าคญัแสดงสทิธจิ านวน 4,288 หน่วย ในการซื้อหุ้นสามญัจ านวน 4,337 หุ้น ตาม
ราคาใชส้ทิธทิี ่9.88 บาทต่อหุน้ บรษิทัไดร้บัช าระค่าหุน้เพิม่ขึน้ 4,337 บาท และบนัทกึสว่นเกนิมลูคา่หุน้ 38,513 
บาท 
 
 
 
 



 __________________________ กรรมการ    __________________________ กรรมการ             58     
  (    นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ   )  ( นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร )  

 

ในระหว่างปี 2560 มผีู้ใช้ใบส าคญัแสดงสทิธจิ านวน 175,682 หน่วย ในการซื้อหุ้นสามญัจ านวน 177,745 หุ้น 
ตามราคาใชส้ทิธทิี ่9.88 บาทต่อหุน้ บรษิทัไดร้บัช าระคา่หุน้เพิม่ขึน้ 1,757,044 บาท และบนัทกึสว่นเกนิมลูคา่หุน้ 
1,579,299 บาท 
 

23.2 ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมติอนุมตัิการออก
ใบส าคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ในอตัราการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธิ  1 หน่วย 
ต่อ 1 หุ้นสามญั จ านวน 67,238,638 หน่วย โดยไม่มคี่าตอบแทน ราคาใช้สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิมูลค่า 
10.00 บาทต่อหุน้ โดยมกี าหนดการใชส้ทิธทิุกวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละไตรมาส (มนีาคม มถุินายน กนัยายน 
ธนัวาคม) ซึง่วนัใชส้ทิธคิร ัง้แรกตรงกบัวนัที ่30 มถุินายน 2560 และวนัใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ยตรงกบัวนัครบอายุของ
ใบส าคญัแสดงสทิธวินัที ่25 พฤษภาคม 2561 
 
ในการประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัที่ 29 สงิหาคม 2560 ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นมมีตอินุมตัใิห้ปรบั
สทิธใิหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัครัง้ที่ 1 จากอตัราสทิธเิดมิคอื 1 หน่วยใบส าคญั
แสดงสทิธติ่อ 1 หุน้สามญั เป็น 1 หน่วย ใบส าคญัแสดงสทิธติ่อ 1.01 หุน้สามญั และปรบัราคาการใชส้ทิธจิากเดมิ 
10.00 บาทต่อหุน้ ปรบัใหมเ่ป็น 9.88 บาทต่อหุน้ 
 
รายการเคลื่อนไหวในระหวา่งปี 2561 ของใบส าคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สามญัของบรษิทัมกีารเปลีย่นแปลงมดีงัน้ี 

 
 จ านวนใบส าคญั 
 แสดงสทิธซิื้อหุ้นสามญั 
  

ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 67,062,956 
สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ (4,288) 
ใบส าคญัแสดงสทิธหิมดอาย ุเมื่อวนัที ่25 พฤษภาคม 2561 (67,058,668) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561                   - 
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24. ก าไรต่อหุน้ 
 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐานและก าไรต่อหุน้ปรบัลดส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงการค านวณได้
ดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

 ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปีสิน้สดุ                    
วนัที ่31 ธนัวาคม 

(บาท) 

 จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่   
ถ่วงน ้าหนกั 

(หุน้) 

  
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560 

            

ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน            
ก าไร (ขาดทุน) สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทั 341,207  (247,186,033)  341,092,557  278,391,073  0.001  (0.888) 

ผลกระทบของหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรบัลด           
สทิธซิือ้หุน้               -  18,396,101     

ก ำไรต่อหุ้นปรบัลด            
    ก าไร (ขาดทุน) ทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั 
         สมมตวิา่มกีารใชส้ทิธซิือ้หุน้ 

         สามญัจากใบส าคญัแสดงสทิธ ิ 341,207  (247,186,033)  341,092,557  296,787,174  0.001  (0.833) 

 
 งบเฉพาะกจิการ 
 ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปีสิน้สดุ                   

วนัที ่31 ธนัวาคม 
(บาท) 

 จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่   
ถ่วงน ้าหนกั 

(หุน้) 

  
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
            
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน            
   ก าไร (ขาดทุน) สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของ

บรษิทั 4,096,941  (219,341,285)  341,092,557  278,391,073  0.012  (0.788) 
ผลกระทบของหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรบัลด           

สทิธซิือ้หุน้               -  18,396,101     
ก ำไรต่อหุ้นปรบัลด            
   ก าไร (ขาดทุน) ทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั 
         สมมตวิา่มกีารใชส้ทิธซิือ้หุน้ 
         สามญัจากใบส าคญัแสดงสทิธ ิ 4,096,941  (219,341,285)  341,092,557  296,787,174  0.012  (0.739) 

 
25. ส ารองตามกฎหมาย 

 
ตามพระราชบญัญตัมิหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีเป็นเงนิส ารองไม่น้อยกว่า             
รอ้ยละหา้ของก าไรสุทธปิระจ าปี สุทธจิากขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าเงนิส ารองน้ีจะมไีม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิ
ของทุนจดทะเบยีน เงนิส ารองน้ีจะไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงนิปันผลได้ 
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26. เงนิปันผลจา่ย 
 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 เมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2560 ผูถ้อืหุน้บรษิทัมมีตเิหน็ชอบอนุมตักิารจ่ายเงนิ
ปันผลจากก าไรสะสม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิน้ 8.10 
ลา้นบาท โดยบรษิทัจา่ยเงนิปันผลดงักล่าวในวนัที ่26 พฤษภาคม 2560 
 

27. กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
 
บรษิทัและพนักงานบรษิทัไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชกิกองทุนส ารองเลี้ยงชพี ซึ่งจดทะเบยีนแลว้ตามพระราชบญัญตักิองทุน
ส ารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีพ่นกังานจา่ยสะสมและเงนิทีบ่รษิทัจ่ายสมทบ และจะจา่ยใหพ้นกังานใน
กรณีทีอ่อกจากงานตามระเบยีบวา่ดว้ยกองทุนดงักล่าว ในระหวา่งปี 2561 บรษิทัไดจ้า่ยเงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพี
พนกังาน เป็นจ านวนเงนิ 3.07 ลา้นบาท (2560 : 2.83 ลา้นบาท)  
 

28. คา่ใชจ้า่ยตามลกัษณะ 
 
รายการคา่ใชจ้า่ยตามลกัษณะทีส่ าคญัส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มดีงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2561  2560  2561  2560 
        
วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป 550,510,410  612,827,859  550,510,410  612,827,859 
การเปลีย่นแปลงในสนิคา้ส าเรจ็รปูและงานระหวา่งท า 7,375,334  1,274,225  7,375,334  1,274,225 
เงนิเดอืน คา่แรง และผลประโยชน์อื่นของพนกังาน 138,651,578  127,002,075  123,743,434  116,950,433 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย  74,247,370  50,963,001  43,558,085  43,043,704 
คา่ซ่อมแซมและบ ารงุรกัษา 10,785,211  17,000,890  9,161,216  14,881,544 
คา่ไฟฟ้า 6,730,152  6,319,022  6,623,825  6,175,509 
คา่ขนสง่ 9,869,629  11,397,584  9,819,696  11,251,116 
คา่ใชจ้า่ยการตลาด 6,046,709  6,378,205  6,046,709  6,378,205 
คา่ใชจ้า่ยในการรบัประกนัสนิคา้ 3,563,940  4,980,908  3,563,940  4,980,908 
คา่นายหน้าและคา่สง่เสรมิการขาย 8,147,819  8,066,340  8,147,819  8,066,340 
คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 11,305,208  54,514,327  9,958,648  16,586,840 
หนี้สงสยัจะสญูของลกูหนี้การคา้ 7,624,132  4,256,681  7,624,132  4,256,681 
คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม            -  193,254,818               -               - 
คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง            -               -  7,062,276  141,799,970 
ค่าเผื่อ (กลบัรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสยัจะสูญของเงนิให้

กูย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 7,098,123               -  (47,254,299)  54,352,422 
คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์ 2,909,280               -               -               - 
คา่เดนิทาง 7,567,685  5,398,309  6,858,644  5,135,544 
คา่ธรรมเนียมธนาคาร 4,601,145  4,506,897  4,089,280  4,262,924 
สว่นแบง่ขาดทุนของบรษิทัรว่มตามวธิสีว่นไดเ้สยี 1,027,387               -               -               - 
ขาดทุนจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มทางออ้ม 19,695,061               -               -               - 
คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ 64,926,828  47,389,611  51,201,579  45,448,446 
    รวม 942,683,001  1,155,530,752  808,090,728  1,097,672,670 
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29. สทิธปิระโยชน์จากการสง่เสรมิการลงทุน 
 
บรษิัทย่อยทางอ้อมได้รบัสทิธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนตามพระราชบญัญตัิส่งเสรมิการลงทุน         
พ.ศ. 2520 ตามบตัรเลขที่ 1114(1)/2554 ลงวนัที่ 21 มกราคม 2554 ส าหรบักจิการผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทติย ์โดยไดร้บัสทิธพิเิศษหลายประการ เช่น ใหไ้ดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัเครื่องจกัรทีน่ าเขา้พื่อใช้
ในกจิการทีไ่ดร้บัสง่เสรมิไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลส าหรบัก าไรสุทธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการ
สง่เสรมิมกี าหนดเวลาแปดปี นบัตัง้แต่วนัทีเ่ริม่รายไดจ้ากการประกอบกจิการนัน้ 

 
30. สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า  

 
บรษิทัไม่มนีโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงนิที่เป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเก็งก าไรหรอืเพื่อการค้า 
สญัญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีไว้เพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการผนัผวนของอัตรา
แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมสีญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าส าหรบัการรบัช าระเงนิจากลูกหน้ีการคา้
และจา่ยช าระเงนิเจา้หนี้การคา้ทีเ่ปิดสถานะไวซ้ึง่มอีายรุะหวา่ง 1 เดอืน ถงึ 6 เดอืน ดงัน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จ านวนเงนิตรา
ต่างประเทศ 

 อตัราแลกเปลีย่นตาม
สญัญา (บาท) 

 

สญัญาชื้อเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าส าหรบัการจา่ยช าระเงนิเจา้หนี้การคา้และทรสัตร์ซีทีส์ 
สกุลเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิา 1,750,187  32.25 – 33.27 
สกุลเงนิยโูร 67,335  38.55 
    
สญัญาขายเงนิตราต่างประเทศลว่งหน้าส าหรบัการรบัช าระเงนิลกูหนี้การคา้ 
สกุลเงนิเหรยีญออสเตรเลยีดอลลา่ร ์ 211,490  23.31 – 23.99 
สกุลเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิา 1,262,820  32.41 – 32.61 
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31. สว่นงานด าเนินงาน 
 

บรษิทัมกีารจดักลุ่มสว่นงานทีร่ายงานตามลกัษณะของธุรกจิและภมูศิาสตรใ์นประเทศและต่างประเทศ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มดีงัน้ี 
 

        (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
  ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 ผลติและจ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้า   ผลติและจ าหน่าย กระแสไฟฟ้า   
 ในประเทศ  ต่างประเทศ  ในประเทศ  รวม 
 2561  2560    2561    2560  2561    2560    2561    2560 
                
รายไดจ้ากการขาย 513,966,391  602,556,616  280,841,261  243,491,665  142,478,358  36,062,862  937,286,010  882,111,143 
ตน้ทุนขาย (512,281,591)  (563,563,693)  (176,688,379)  (168,981,287)  (46,930,191)  (12,827,201)  (735,900,161)  (745,372,181) 
ก าไรขัน้ตน้ 1,684,800  38,992,923  104,152,882  74,510,378  95,548,167  23,235,661  201,385,849  136,738,962 
                
รายไดจ้ากการบรกิาร 20,764,087  19,419,944          -                 -          -                 -  20,764,087  19,419,944 
ตน้ทุนบรกิาร (11,860,974)  (15,437,336)          -                 -          -                 -  (11,860,974)  (15,437,336) 
ก าไรขัน้ตน้ 8,903,113  3,982,608          -                 -          -                 -  8,903,113  3,982,608 
                
ดอกเบีย้จา่ย       (15,174,809)  (14,730,861) 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย       (74,247,370)  (50,963,001) 
          
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิไดข้องการด าเนินงานต่อเน่ือง       20,490,165  (252,730,172) 
ขาดทุนของการด าเนินงานทีย่กเลกิ       (3,087,075)  (396,953) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได ้       17,403,090  (253,127,125) 
          
รวมสินทรพัย ์       1,918,985,005  2,037,266,936 
          

ลกูคา้รายใหญ่ 
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 รายไดจ้ากลกูคา้หลกัซึง่เป็นหน่วยงานภาครฐัและบรษิทัเอกชน จ านวนเงนิ 605.11 ลา้นบาท และ 410.85 ลา้นบาท ตามล าดบั
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32. ภาระผกูพนัและหนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยทางอ้อมมภีาระผูกพนัจากการที่ธนาคารในประเทศไดอ้อกหนังสอื   
ค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัการปฏบิตัติามสญัญาซึง่เป็นไปตามปกตธิุรกจิเป็นจ านวนเงนิรวมประมาณ  226.93 ลา้นบาท 
และ 3.30 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
33. การปรบักระทบยอดหนี้สนิทีเ่กดิขึน้จากกจิกรรมจดัหาเงนิ 
 

การเปลี่ยนแปลงต่อมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 7 มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2561 ซึ่งก าหนดใหก้ลุ่มบรษิทั
ต้องเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงในหน้ีสนิที่เกดิจากกจิกรรมจดัหาเงนิ กลุ่มบรษิทัแสดงการเปลี่ยนแปลง
หนี้สนิทีเ่กดิจากกจิกรรมจดัหาเงนิดงักล่าวเป็นการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้จากกระแสเงนิสดและการเปลีย่นแปลงทีไ่มใ่ช่
กระแสเงนิสดตามทีก่ าหนดในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่7 
 
การเปลีย่นแปลงต่อหน้ีสนิทีเ่กดิขึน้จากกจิกรรมจดัหาเงนิของกลุ่มบรษิทัมดีงัน้ี  

 
  (หน่วย : บาท) 
  งบกำรเงินรวม 
  เงินกู้ยืมระยะสัน้

จำกธนำคำร 
 เงินกู้ยืมระยะยำว

จำกธนำคำร 
 หน้ีสินตำม         

สญัญำเช่ำกำรเงิน 
  

รวม 
         
1 มกรำคม 2561  320,554,278  156,240,000  5,756,740  482,551,018 
         
รำยกำรท่ีเกิดขึ้นจำกกระแสเงินสด:         
การจา่ยคนื  (635,534,692)  (71,740,000)  (3,690,386)  (710,965,078) 
เงนิสดรบั  517,062,414  15,039,346                -  532,101,760 
รำยกำรท่ีไม่ใช่กระแสเงินสด:         
การไดม้า                      -                -  2,451,000               2,451,000 
31 ธนัวำคม 2561  202,082,000  99,539,346  4,517,354  306,138,700 

 
  (หน่วย : บาท) 
  งบกำรเงินรวม 
  เงินกู้ยืมระยะสัน้

จำกธนำคำร 
 เงินกู้ยืมระยะยำว

จำกธนำคำร 
 หน้ีสินตำม         

สญัญำเช่ำกำรเงิน 
  

รวม 
         
1 มกรำคม 2560  311,060,793                  -  5,461,186  316,521,979 
         
รำยกำรท่ีเกิดขึ้นจำกกระแสเงินสด:         
การจา่ยคนื  (932,592,931)  (15,313,311)  (4,383,446)  (952,289,688) 
เงนิสดรบั  942,086,416                -                -  942,086,416 
เพิม่ขึน้จากการรวมกจิการ                -  171,553,311                -  171,553,311 
รำยกำรท่ีไม่ใช่กระแสเงินสด:         
การไดม้า                -                -  4,679,000               4,679,000 
31 ธนัวำคม 2560  320,554,278  156,240,000  5,756,740  482,551,018 
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  (หน่วย : บาท) 
  งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั 
  เงินกู้ยืมระยะสัน้

จำกธนำคำร 
 เงินกู้ยืมระยะยำว

จำกธนำคำร 
 หน้ีสินตำม         

สญัญำเช่ำกำรเงิน 
  

รวม 
         
1 มกรำคม 2561  320,554,278                    -  4,480,986  325,035,264 
         
รำยกำรท่ีเกิดขึ้นจำกกระแสเงินสด:         
การจา่ยคนื  (635,534,692)  (4,900,000)  (3,317,841)  (643,752,533) 
เงนิสดรบั  517,062,414  15,039,346                 -  532,101,760 
รำยกำรท่ีไม่ใช่กระแสเงินสด:         
การไดม้า                 -                 -  2,451,000               2,451,000 
31 ธนัวำคม 2561  202,082,000  10,139,346  3,614,145  215,835,491 

 
  (หน่วย : บาท) 
  งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั 
  เงินกู้ยืมระยะสัน้

จำกธนำคำร 
 เงินกู้ยืมระยะยำว

จำกธนำคำร 
 หน้ีสินตำม         

สญัญำเช่ำกำรเงิน 
  

รวม 
         
1 มกรำคม 2560  311,060,793                   -  5,461,186  316,521,979 
         
รำยกำรท่ีเกิดขึ้นจำกกระแสเงินสด:         
การจา่ยคนื  (932,592,931)                 -  (3,601,200)  (936,194,131) 
เงนิสดรบั  942,086,416                 -                 -  942,086,416 
รำยกำรท่ีไม่ใช่กระแสเงินสด:         
การไดม้า                 -                 -  2,621,000               2,621,000 
31 ธนัวำคม 2560  320,554,278                 -  4,480,986  325,035,264 

 
34. เครือ่งมอืทางการเงนิ 
 

ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
บรษิทัมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศเน่ืองจากบรษิทัมลีกูหน้ีการคา้ เจา้หน้ีการคา้และเงนิกูย้มื
จากธนาคารเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ บรษิทัจะท าสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยพจิารณาจากความ
เหมาะสมตามสถานการณ์และความจ าเป็นเทา่นัน้ เพือ่ลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทีอ่าจเกดิขึน้ 

 
ความเสีย่งจากการใหส้นิเชื่อ 
บรษิทัไดใ้หส้นิเชื่อทางการคา้แก่ลกูคา้ทีซ่ือ้ขายกนัเป็นปกตทิางการคา้ บรษิทัมนีโยบายในการบรหิารความเสีย่งจาก
การใหส้นิเชื่อ โดยมกีารตดิตามการช าระเงนิของลกูหนี้การคา้อยา่งใกลช้ดิ และใหค้วามส าคญัต่อลกูหนี้รายทีค่า้งช าระ
นานเกินก าหนดแต่ละราย ในกรณีที่มีข้อสงสัย เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินจากลูกห น้ี  บริษัทจะบันทึก  
คา่เผื่อหนี้สงสยัจะสญูเท่าทีจ่ าเป็นไวใ้นบญัช ี
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ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 
ความเสีย่งเกีย่วกบัอตัราดอกเบีย้น้ีเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ในตลาดในอนาคต การเปลีย่นแปลง
ดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสดของบรษิัท ทัง้น้ีบรษิัทมคีวามเสี่ยงเกี่ยวกบัอตัรา
ดอกเบีย้เน่ืองจากมเีงนิฝากกบัธนาคาร เงนิลงทุนชัว่คราว เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง เงนิกูย้มืจากธนาคาร และ
เจา้หนี้ตามสญัญาเชา่ซือ้ ตามรายละเอยีดดงัน้ี  

 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 

 2561 

 
มอีตัราดอกเบีย้ 

ลอยตวั 
มอีตัราดอกเบีย้ 

คงที ่ ไมม่ดีอกเบีย้ รวม 
อตัราดอกเบีย้ 

(รอ้ยละ) 
สนิทรพัย/์หนี้สนิทางการเงนิ      
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 68,681,529 - 50,107,594 118,789,123 0.3% - 1.50% 
เงนิลงทุนชัว่คราว         - - 466,340,820 466,340,820 - 
ลกูหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไมเ่รยีกช าระ         - - 256,458,523 256,458,523 - 
ลกูหนี้อื่น          - - 1,295,263 1,295,263 - 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้ 21,306,698 - - 21,306,698 0.30% - 1.75% 
เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง         - 6,901,877 - 6,901,877 5.50% 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร         -  202,082,000 -  202,082,000 3.30% - 4.75% 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 99,539,346            -            - 99,539,346 MLR - 1.50% 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น         -            - 109,268,226 109,268,226 - 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ         - 4,517,354            - 4,517,354 1.09% - 4.00% 

 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 

 2560 

 
มอีตัราดอกเบีย้ 

ลอยตวั 
มอีตัราดอกเบีย้ 

คงที ่ ไมม่ดีอกเบีย้ รวม 
อตัราดอกเบีย้ 

(รอ้ยละ) 
สนิทรพัย/์หนี้สนิทางการเงนิ      
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 62,197,777 - 28,795,118 90,992,895 0.13% - 0.75% 
เงนิลงทุนชัว่คราว         - - 378,848,818 378,848,818 - 
ลกูหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไมเ่รยีกช าระ         - - 282,803,157 282,803,157 - 
ลกูหนี้อื่น - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง         - - 1,348,271 1,348,271 - 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้ 21,118,629 - - 21,118,629 0.13% - 0.75% 
เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง         - 17,870,454 - 17,870,454 4.00% - 5.00% 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร         - 320,554,278 - 320,554,278 2.92% - 3.25% 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 156,240,000 - - 156,240,000 MLR - 1.50% 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น         - - 54,407,421 54,407,421 - 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ         - 5,756,740 - 5,756,740 2.40% - 4.00% 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2561 

 
มอีตัราดอกเบีย้

ลอยตวั 
มอีตัราดอกเบีย้

คงที ่ ไมม่ดีอกเบีย้ รวม 
อตัราดอกเบีย้ 

(รอ้ยละ) 
สนิทรพัย/์หนี้สนิทางการเงนิ      
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 33,318,470               - 36,375,129 69,693,599 0.30% - 1.50% 
เงนิลงทุนชัว่คราว         -               - 351,869,055 351,869,055               - 
ลกูหนี้การคา้         -               - 229,738,455 229,738,455            - 
ลกูหนี้อื่น          -               - 1,404,161 1,404,161            - 
เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั         - 6,901,877         - 6,901,877 5.50% 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร         - 202,082,000         - 202,082,000 3.30% - 4.75% 
เงนิกูร้ะยะยาวจากธนาคาร 10,139,346               -         - 10,139,346 MLR - 1.50% 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น         -               - 106,781,827 106,781,827            - 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ         - 3,614,145          - 3,614,145 1.09% - 4.00% 

 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2560 

 
มอีตัราดอกเบีย้

ลอยตวั 
มอีตัราดอกเบีย้

คงที ่ ไมม่ดีอกเบีย้ รวม 
อตัราดอกเบีย้ 

(รอ้ยละ) 
สนิทรพัย/์หนี้สนิทางการเงนิ      
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 30,507,927             - 14,302,227 44,810,154 0.13% - 0.75% 
เงนิลงทุนชัว่คราว         -             - 378,540,803 378,540,803            - 
ลกูหนี้การคา้         -             - 258,558,876 258,558,876            - 
ลกูหนี้อื่น - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง         -             - 8,150,463 8,150,463            - 
เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั         - 616,747,578             - 616,747,578 4.00% - 5.50% 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร         -  320,554,278                       - 320,554,278 3.10% - 5.00% 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น         -             - 53,155,960 53,155,960            - 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ         - 4,480,986             - 4,480,986 2.40% - 4.00% 

 
 
 

ความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง 
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากความเป็นไปได้ที่ลูกค้าอาจจะไม่สามารถจ่ายช าระหน้ีให้แก่บรษิัทได้ภายใน
ก าหนดเวลาปกตขิองการคา้ เพือ่จดัการความเสีย่งน้ี บรษิทัไดป้ระเมนิความสามารถทางการเงนิของลกูคา้เป็นระยะๆ 
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สนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิมวีนัที่ครบก าหนดของเครื่องมอืทางการเงนินับจากวนัที่ในงบแสดงฐานะการเงนิ            
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มดีงัน้ี 

 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 2561 

 เมือ่ทวงถาม ภายใน 1 ปี มากกวา่ 1 ปี  รวม 
สนิทรพัย/์หนี้สนิทางการเงนิ     
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 118,789,123               -               - 118,789,123 
เงนิลงทุนชัว่คราว 466,340,820               -               - 466,340,820 
ลกูหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไมเ่รยีกช าระ 256,458,523               -               - 256,458,523 
ลกูหนี้การคา้อื่น 1,295,263               -               - 1,295,263 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้               -               - 21,306,698 21,306,698 
เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 6,901,877               -               - 6,901,877 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร               - 202,082,000               - 202,082,000 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร               - 75,240,000 24,299,346 99,539,346 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 109,268,226               -               - 109,268,226 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ซือ้               - 2,195,735 2,321,619 4,517,354 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 2560 

 เมือ่ทวงถาม ภายใน 1 ปี มากกวา่ 1 ปี  รวม 
สนิทรพัย/์หนี้สนิทางการเงนิ     
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 90,992,895                 -                 - 90,992,895 
เงนิลงทุนชัว่คราว 378,848,818                 -                 - 378,848,818 
ลกูหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไมเ่รยีกช าระ 282,803,157                 -                 - 282,803,157 
ลกูหนี้การคา้อื่น - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 1,348,271                 -                 - 1,348,271 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้                     -                 - 21,118,629 21,118,629 
เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 17,870,454                 -                - 17,870,454 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร                     - 320,554,278                - 320,554,278 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร                     - 66,840,000 89,400,000 156,240,000 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 54,407,421                 -                 - 54,407,421 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ซือ้                     - 2,714,374 3,042,366 5,756,740 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2561 

 เมือ่ทวงถาม ภายใน 1 ปี มากกวา่ 1 ปี  รวม 
สนิทรพัย/์หนี้สนิทางการเงนิ     
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 69,693,599 -               - 69,693,599 
เงนิลงทุนชัว่คราว 351,869,055 -               - 351,869,055 
ลกูหนี้การคา้ 229,738,455 -               - 229,738,455 
ลกูหนี้การคา้อื่น  1,404,161 -               - 1,404,161 
เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัรว่ม - - 6,901,877 6,901,877 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร - 202,082,000 - 202,082,000 
เงนิกูร้ะยะยาวจากธนาคาร - 8,400,000 1,739,346 10,139,346 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 106,781,827 - - 106,781,827 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ซือ้ - 1,805,417 1,808,728 3,614,145 

 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2560 

 เมือ่ทวงถาม ภายใน 1 ปี มากกวา่ 1 ปี  รวม 
สนิทรพัย/์หนี้สนิทางการเงนิ     
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 44,810,154 - - 44,810,154 
เงนิลงทุนชัว่คราว 378,540,803 - - 378,540,803 
ลกูหนี้การคา้ 258,558,876 - - 258,558,876 
ลกูหนี้การคา้อื่น - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 8,150,463                 -               - 8,150,463 
เงนิใหกู้ย้มืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง - 599,747,578 17,000,000 616,747,578 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร - 320,554,278 - 320,554,278 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 53,155,960 - - 53,155,960 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ซือ้ - 2,341,828 2,139,158 4,480,986 

 
มลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิ 
ขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการประมาณการมลูคา่ยตุธิรรมของแต่ละประเภทเครือ่งมอืทางการเงนิของบรษิทั มดีงัน้ี 
 
- สนิทรพัยท์างการเงนิ แสดงในมลูคา่ยตุธิรรมโดยประมาณ 

บริษัทแสดงมูลค่ายุติธรรมระดบั 1 ส าหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิ ได้แก่ เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด           
เงนิลงทุนชัว่คราว และลกูหนี้การคา้ 
 

- หน้ีสนิทางการเงนิ ราคาตามบญัชมีมีูลค่าใกล้เคยีงกบัราคายุตธิรรม  เน่ืองจากหน้ีสนิดงักล่าวจะครบก าหนดใน
ระยะเวลาอนัใกล ้ 
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บรษิทัแสดงมลูคา่ยตุธิรรมระดบั 1 ส าหรบัหน้ีสนิทางการเงนิ ไดแ้ก่ เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น  
 

บรษิทัแสดงมูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรบัหน้ีสนิทางการเงนิด้วยวธิคีดิลดกระแสเงนิสด ซึ่งใช้กระแสเงนิสดตาม   
สญัญาและอตัราคดิลดที่เกี่ยวขอ้งกบัตลาด ได้แก่ เงนิกู้ยมืระยะสัน้และเงนิกู้ยมืระยะยาวจากธนาคาร เจ้าหน้ีตาม
สญัญาเชา่การเงนิ และหนี้สนิตามภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

 
35. การอนุมตังิบการเงนิ 
 

การเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทัเมือ่วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2562 
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