
 

รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลของ                                            

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอ คณะกรรมการและผูถื้อหุ้นของบริษทั คิวทีซี เอนเนอรย่ี์ จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) และ

บรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 งบกําไรขาดทุนและกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่นรวมและเฉพาะของบรษิทั 

งบแสดง การเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและเฉพาะของบรษิทั และงบกระแสเงนิสดรวมและเฉพาะของ

บรษิทั สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัเดยีวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึง่ผูบ้รหิาร

ของบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการ

บญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบในการรายงานให้

ขอ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่าง

กาลโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากร

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผิดชอบด้านการเงินและบญัช ีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวธิกีารสอบทานอื่น                 

การสอบทานน้ีมขีอบเขตจํากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีทําให้ขา้พเจ้าไม่สามารถได้

ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มนีัยสําคญัทัง้หมด ซึ่งอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจ้าจงึไม่อาจ

แสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ข้อสรปุ 

 

จากการสอบทาน ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขึน้

ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสาํคญั 

 

 

 

นายนรินทร ์ จรูะมงคล 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

ทะเบยีนเลขที ่8593 

 

บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

10 พฤษภาคม 2562 

 



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พนับาท)

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหต ุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์ม ุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 5 61,325 118,789 20,311 69,694

เงนิลงทุนชัว่คราว 6 422,834 466,341 287,947 351,869

ลูกหน้ีการคา้และรายไดท้ีย่งัไมเ่รยีกชาํระ

     - ลูกคา้ทัว่ไป - สุทธิ 7 303,101 255,756 277,126 229,036

     - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 7, 8 1,380 702 1,380 702

ลูกหน้ีอื่น - ลูกคา้ทัว่ไป 1,443 1,140 110 211

ลูกหน้ีอื่น - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 8 346 156 1,503 1,193

สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 9 218,323 175,253 218,323 175,253

ภาษมีลูคา่เพิม่รอเรยีกคนื 29,298 29,683 26,544 26,848

คา่ใชจ้า่ยจา่ยล่วงหน้า 25,233 4,122 25,170 4,057

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 13,526 13,106 13,057 12,794
รวมสินทรพัยห์ม ุนเวียน 1,076,809 1,065,048 871,471 871,657

สินทรพัยไ์ม่หม ุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช้ 10 21,307 21,307 -                    -                    

เงนิลงทุนใน

- บรษิทัยอ่ย - สุทธิ 11 -                    -                    568,293 568,293

- บรษิทัรว่ม - สุทธิ 12 -                    -                    -                    -                    

เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง - สุทธิ 8 6,902 6,902 6,902 6,902

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 13 675,959 689,299 338,162 345,976

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์- สุทธิ 3,816 4,188 3,655 4,020

คา่บรกิารเชื่อมตอ่โครงขา่ยกระแสไฟฟ้า - สุทธิ 4,174 4,255 -                    -                    

สญัญาขายไฟฟ้า - สุทธิ 106,832 108,907 -                    -                    

คา่ความนิยม - สุทธิ -                    -                    -                    -                    

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธิ 16,835 15,954 13,790 13,274

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 3,037 3,126 2,746 2,836
รวมสินทรพัยไ์ม่หม ุนเวียน 838,862 853,938 933,548 941,301

รวมสินทรพัย ์ 1,915,671 1,918,986 1,805,019 1,812,958

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลน้ี 1

งบการเงินเฉพาะของบริษทังบการเงินรวม



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พนับาท)

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหต ุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หน้ีสินและส่วนของผ ู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 165,872 202,082 165,872 202,082

เจา้หน้ีการคา้ 84,689 98,223 84,655 98,223

เจา้หน้ีอื่น - ผูค้า้ทัว่ไป 7,317 11,033 6,282 8,546

เจา้หน้ีอื่น - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 8 25 13 25 13

สว่นทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหนึ่งปี

- เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 14 74,879 75,240 8,039 8,400

- หน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 1,702 2,196 1,514 1,805

- หน้ีสนิตามภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 15 754 754 754 754

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 15,965 22,999 14,218 20,625

เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ 14,972 16,421 14,972 16,421

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 10,745 11,397 8,999 9,486
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 376,920 440,358 305,330 366,355

หน้ีสินไม่หม ุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ 14 5,850 24,299 -                    1,739

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ - สุทธิ 1,761 2,322 1,564 1,809

หน้ีสนิตามภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิ 15 10,689 10,363 10,415 10,089
รวมหน้ีสินไม่หม ุนเวียน 18,300 36,984 11,979 13,637

รวมหน้ีสิน 395,220 477,342 317,309 379,992

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลน้ี 2

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พนับาท)

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หน้ีสินและส่วนของผ ู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผ ู้ถือหุ้น

ทุนเรอืนหุน้ - หุน้สามญั มลูคา่หุน้ละ 1 บาท

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

ทุนทีอ่อกจาํหน่ายและชาํระเตม็มลูคา่แลว้ 

    341,092,557 หุน้ 341,093 341,093 341,093 341,093

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 1,136,572 1,136,572 1,136,572 1,136,572

สว่นเกนิมลูคา่หุน้จากการรวมธุรกจิ 42,295 42,295 -                    -                    

กําไร (ขาดทุน) สะสม

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

 - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (19,771) (98,929) (9,955) (64,699)

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถ้อืหุน้ (1,807) (1,509) -                    -                    
รวมส่วนของผ ู้ถือหุ้นของบริษทั 1,518,382 1,439,522 1,487,710 1,432,966

สว่นไดเ้สยีทีไ่มอ่ยูใ่นอํานาจควบคุมในบรษิทัยอ่ย 2,069 2,122 -                    -                    
รวมส่วนของผ ู้ถือหุ้น 1,520,451 1,441,644 1,487,710 1,432,966

รวมหน้ีสินและส่วนของผ ู้ถือหุ้น 1,915,671 1,918,986 1,805,019 1,812,958

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลน้ี 3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



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

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้จากการขายและการให้บริการ

รายไดจ้ากการขาย 8, 17 259,916 115,374 221,918 79,418

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 8, 17 3,537 3,852 3,537 3,852

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 263,453 119,226 225,455 83,270

ต้นทุนขายและบริการ

ตน้ทุนขาย 17 (144,819) (92,123) (135,535) (80,688)

ตน้ทุนบรกิาร 17 (3,912) (3,137) (3,912) (3,137)

รวมต้นทุนขายและบริการ (148,731) (95,260) (139,447) (83,825)

กาํไร (ขาดทุน) ข ัน้ต้น 114,722 23,966 86,008 (555)

กําไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น 1,292 (725) 1,539 915

รายไดอ้ื่น 8 2,152 3,241 2,614 9,004

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 118,166 26,482 90,161 9,364

ส่วนแบ่งขาดทุนของบรษิทัร่วมตามวธิสี่วนไดเ้สยี -                  (1,027) -                  -                  

ค่าใชจ้่ายในการขาย (10,810) (8,206) (10,810) (8,206)

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 8 (25,775) (61,343) (22,920) (63,678)

รวมค่าใช้จ่าย (36,585) (70,576) (33,730) (71,884)

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 81,581 (44,094) 56,431 (62,520)

ตน้ทุนทางการเงนิ (3,217) (4,512) (2,203) (2,608)

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 78,364 (48,606) 54,228 (65,128)

ผลประโยชน์ภาษเีงนิได้ 794 6,775 516 6,795

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด 79,158 (41,831) 54,744 (58,333)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น

รายการทีส่ามารถจดัประเภทใหม่เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

   ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ - สุทธจิากภาษเีงนิได้ (351)                (405) -                  -                  

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ (351)                (405) -                  -                  

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็สาํหรบังวด 78,807 (42,236) 54,744 (58,333)            

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิระหว่างกาลน้ี 4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



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

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม

(หน่วย : พนับาท)

2562 2561 2562 2561

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) 

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 79,158 (41,816) 54,744 (58,333)

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่อยู่ในอํานาจควบคุม -                  (15) -                  -                  

79,158 (41,831) 54,744              (58,333)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 78,860 (42,160) 54,744 (58,333)

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่อยู่ในอํานาจควบคุม (53) (76) -                  -                  

78,807 (42,236) 54,744 (58,333)

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข ัน้พื้นฐาน

กําไร (ขาดทุน)  (บาทต่อหุน้) 0.23 (0.12) 0.16 (0.17)

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก (หุน้) 341,093 341,088 341,093 341,088

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรบัลด

กําไร (ขาดทุน)  (บาทต่อหุน้) 0.23 (0.12) 0.16 (0.17)

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก (หุน้) 341,093 341,088 341,093 341,088

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิระหว่างกาลน้ี 5

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม

(หน่วย : พนับาท)

ทุนเรือนหุ้น

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า สาํรอง

รบัชาํระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร รวม

งบการเงินเฉพาะของบริษทั

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

ขาดทุนสาํหรบังวด -                          -                          -                           (58,333) (58,333)

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 341,093 1,136,572 20,000 (64,699) 1,432,966

กําไรสาํหรบังวด -                          -                          -                           54,744 54,744                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 341,093 1,136,572 20,000 (9,955) 1,487,710

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 7

กาํไร (ขาดทุน) สะสม



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผ ูถ้ือห ุ้น

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม

(หน่วย :พนับาท)

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของผ ูถ้ือห ุ้น

ทุนเร ือนหุ้น กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น ส่วนได้เสีย

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินมูลค่าห ุ้น สาํรอง ผลต่างจากการ ที่ไม ่อยู่ใน รวมส่วนของ

รบัชาํระแล้ว ห ุ้นสามญั จากการรวมธรุกิจ ตามกฎหมาย ยงัไม ่ได้จดัสรร แปลงค่างบการเงิน รวม อาํนาจควบคมุ ผ ูถ้ือห ุ้น

งบการเงินรวม

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

ขาดทุนสาํหรบังวด -                  -                  -                     -                  (41,816) -                                (41,816) (15) (41,831)

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นรวมสาํหรบังวด -                  -                  -                     -                  -                  (344) (344) (61) (405)

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                  -                  -                     -                  (41,816) (344) (42,160) (76) (42,236)

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 341,093            1,136,572         42,295                20,000              (98,929)             (1,509)                            1,439,522         2,122 1,441,644          

กําไรสาํหรบังวด -                  -                  -                     -                  79,158              -                                79,158              -                    79,158              

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นรวมสาํหรบังวด -                  -                  -                     -                  -                  (298)                               (298)                 (53)                    (351)                 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                  -                  -                     -                  79,158              (298)                               78,860              (53)                    78,807              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 341,093            1,136,572         42,295                20,000              (19,771)             (1,807)                            1,518,382         2,069                 1,520,451          

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพูลพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 6

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

ส่วนของผ ูถ้ือห ุ้นของบริษทั



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

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม

(หน่วย : พนับาท)

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 78,364 (48,606) 54,228 (65,128)
รายการปรบัปรงุกระทบขาดทุนก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิ

   ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 18,851 17,960 11,457 10,409
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู 2,272 4,572 2,272 4,572
ค่าเผือ่ (กลบัรายการค่าเผือ่) สนิคา้เสื่อมคุณภาพและมลูค่าสนิคา้ลดลง (69) 3,702 (69) 3,702
ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 365 (1,358) (13) (1,358)
ขาดทุน (กาํไร) ทีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (84) 543 (84) (1,454)
กาํไรจากการขายเงนิลงทุนชัว่คราว (468) -                  (468) -                  
กาํไรจากการปรบัมลูค่าเงนิลงทุนทีย่งัไม่ไดเ้กดิขึน้จรงิ (1,025) (765) (610) (765)
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย -                  -                  -                   86,285
ค่าเผือ่ดอ้ยค่าในสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อรอการขาย -                  24,150 -                   -                  
กลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อย -                  -                  -                   (54,352)
ส่วนแบ่งขาดทุนของบรษิทัร่วมตามวธิสี่วนไดเ้สยี -                  1,027 -                   -                  
สาํรองหนี้สนิตามภาระผกูพนัสาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน 238 270 238 238
ดอกเบี้ยจา่ย 3,217 4,512 2,203 2,608

เงินสดรบั (จ่าย) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
  ในสินทรพัยแ์ละหนี้สินดาํเนินงาน 101,661 6,007 69,154 (15,243)

   สินทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพ่ิมขึ้น) 
ลกูหน้ีการคา้และรายไดท้ีย่งัไม่เรยีกชาํระ - ลกูคา้ทัว่ไป (50,130)             142,156 (50,875)             142,762
ลกูหน้ีการคา้และรายไดท้ีย่งัไม่เรยีกชาํระ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง (678)                 770 (678)                 770
ลกูหน้ีอื่น - ลกูคา้ทัว่ไป (303)                 -                  101                  -                  
ลกูหน้ีอื่น - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง (190)                 (253) (310)                 2,032
สนิคา้คงเหลอื (43,001)             (62,714) (43,001)             (62,714)
ภาษมีลูค่าเพิม่รอเรยีกคนื 385 (5,131) 304                  (5,171)
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า (21,111)             (598) (21,113)             (766)
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น (220)                 (1,274) 51                    (227)
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 915 102 915                  130

   หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้ (12,937)             38,864 (12,971)             37,793
เจา้หน้ีอื่น - ผูค้า้ทัว่ไป (3,716)              (4,129) (2,264)               (4,500)
เจา้หน้ีอื่น - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 12                   (5) 12                    (5)
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย (7,034) (7,622) (6,407)               (5,902)
เงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้ (1,450) 4,807 (1,449)               4,807
หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น (651) (758) (486)                 (802)

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน (38,448)             110,222 (69,017)             92,964
จ่ายดอกเบี้ย (3,106) (4,353) (2,093)               (2,465)
จ่ายภาษเีงนิได้ (200) (1,201) (314)                 (1,181)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (41,754)             104,668 (71,424)             89,318

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิระหวา่งกาลน้ี 8

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม

(หน่วย : พนับาท)

2562 2561 2562 2561
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

เงนิลงทุนชัว่คราวลดลง 45,000 523 65,000              523
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งลดลง -                  -                  -                   542,100
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยเพิม่ขึน้ -                  -                  -                   (560,000)
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมทางออ้มเพิม่ขึน้ -                  (3,000) -                   -                  
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัย์ 375                  1,963 55                    1,963
ซือ้สนิทรพัย์ (4,474)              (15,074) (4,077)               (14,966)
ซือ้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ (74)                  (333) (68)                   (297)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 40,827 (15,921) 60,910 (30,677)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคารลดลง (36,210) (86,801) (36,210) (85,730)
เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารเพิม่ขึน้ -                  15,039 -                   15,039
จ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (18,810) (16,710) (2,100) -                  
จ่ายชาํระเจา้หน้ีตามสญัญาเชา่การเงนิ (1,078) (1,076) (559) (971)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (56,098) (89,548) (38,869) (71,662)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิของบรษิทัย่อย

ทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ (439) (420) -                   -                  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง – สุทธิ (57,464) (1,221) (49,383) (13,021)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 118,789 90,993 69,694 44,810
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ้นงวด 61,325 89,772 20,311 31,789

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

รายการทีไ่ม่ใชเ่งนิสด

จดัประเภทรายการเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมทางออ้มเป็นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน

ทีถ่อืไวเ้พื่อขาย -                  186,229 -                   -                  
ซือ้สนิทรพัยต์ามสญัญาเชา่การเงนิ -                  1,947 -                   1,947

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิระหวา่งกาลน้ี 9

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



 
 

__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            10 

(    นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ   )  ( นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร )  

  

บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย่ี์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลรวมแบบย่อ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

 

1. ลกัษณะการดาํเนินงาน 

 

บรษิัท ควิทซี ีเอนเนอร์ยี่ จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิผลติและจําหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้าตามคําสัง่ซือ้ของลูกคา้          

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “QTC” และเครื่องหมายการคา้ของลกูคา้ นอกจากน้ี บรษิทั

ยงัมกีารให้บรกิารด้านต่างๆ แก่ลูกค้า เช่น งานตรวจสอบเชค็สภาพและบํารุงรกัษาตามกําหนดเวลางานซ่อมแซม   

และบํารุงรกัษาหมอ้แปลง งานบรกิารเตมิน้ํามนัหมอ้แปลงไฟฟ้า งานบรกิารเช่าหมอ้แปลงไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อรองรบั

ความตอ้งการและอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ลกูคา้ทัง้ทีเ่ป็นลกูคา้ทีซ่ือ้หมอ้แปลงไฟฟ้าของบรษิทั และลกูคา้ทัว่ไป 

 

2. ขอ้มลูทัว่ไปและเกณฑใ์นการจดัทาํ  

 

งบการเงนิระหว่างกาลจดัทาํขึน้สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2562 และไดนํ้าเสนอในสกุลเงนิไทยบาท

ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 (ปรบัปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล โดยไม่ไดร้วมขอ้มูล

ทัง้หมดในงบการเงินประจําปีที่ได้จดัทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ผู้ใช้งบการเงินควรใช้              

งบการเงนิระหว่างกาลน้ีควบคู่กบังบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

 

งบการเงนิระหว่างกาลน้ีไดม้กีารจดัทาํขึน้เป็นภาษาไทย การแปลงบการเงนิฉบบัน้ีเป็นภาษาอื่นควรใหส้อดคลอ้งกบั

งบการเงนิฉบบัภาษาไทย 

 

งบการเงนิระหว่างกาลน้ีไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่10 พฤษภาคม 2562 

 

เกณฑใ์นการนําเสนองบการเงนิรวม 

 

งบการเงนิรวมน้ีไดร้วมงบการเงนิของบรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย QTC–Panco Co., Ltd. 

และ บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล เพาเวอร ์จํากดั ซึง่บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 85.00 และรอ้ยละ 99.99 ตามลําดบั และบรษิทั

ย่อยทางออ้ม บรษิทั ควิ โซลาร ์1 จาํกดั ซึง่บรษิทัย่อยถอืหุน้รอ้ยละ 100 
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ยอดสนิทรพัยร์วมของบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และรายไดร้วมของบรษิทั

ย่อยสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2562 และ 2561 ในงบการเงนิรวมสรุปไดด้งัน้ี  
 

 

  

 

สนิทรพัยร์วมของบรษิทัย่อย

คดิเป็นอตัรารอ้ยละ                 

ในสนิทรพัยร์วม 

รายไดร้วมของบรษิทัย่อยคดิเป็น 

อตัรารอ้ยละในรายไดร้วม 

   

สถานทีห่ลกั 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 

สาํหรบังวดสามเดอืน 

สิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม 

บรษิทัย่อย ลกัษณะธุรกจิ ของธุรกจิ 2562 2561 2562 2561 

       

ทางตรง       

QTC – Panco Co., Ltd. จาํหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้า ลาว 0.72 0.73         -           - 

บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล                

พาวเวอร ์จาํกดั 

ลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้า

พลงังานทดแทน 

 

ไทย 29.37 28.99 

      

        - 

      

          - 

       

ทางออ้ม       

บรษิทั ควิ โซลาร ์1 จาํกดั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ ไทย 21.29 21.87 14.42 30.41 

 

ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยที่สําคัญและยอดเงินลงทุนในบริษัทย่อยได้มีการ             

หกักลบออกจากงบการเงนิรวมแลว้ 

 

งบการเงินรวมจัดทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันสําหรับการจัดทํา              

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทัหรอืเหตุการณ์ทางบญัชทีีค่ลา้ยคลงึกนั 

 

เมื่อวนัที ่27 สงิหาคม 2561 บรษิทัหยุดดําเนินงานบรษิทัย่อยทีไ่ม่ไดด้ําเนินการคอืบรษิทั QTC – Panco Co., Ltd. 

ซึง่อยู่ในระหว่างดําเนินการเลกิกจิการ อย่างไรกต็ามบรษิทัพจิารณาว่าจะไม่มผีลกระทบทีม่นีัยสาํคญัต่องบการเงนิ

โดยรวม เน่ืองจากบรษิทัไดค่้าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและรายการบญัชอีื่นทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ 

 

บรษิทัย่อย 

บรษิัทย่อยเป็นกจิการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบรษิัท การควบคุมเกดิขึน้เมื่อกลุ่มบรษิัทเปิดรบัหรอืมสีทิธ ิ             

ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี่ยวขอ้งกบักิจการนัน้และมคีวามสามารถในการใช้อํานาจเหนือกิจการนัน้ทําให้

เกดิผลกระทบต่อจาํนวนเงนิผลตอบแทนของบรษิทั งบการเงนิของบรษิทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงนิรวม นบัแต่วนัที่

มกีารควบคุมจนถงึวนัทีก่ารควบคุมสิน้สดุลง  

 

3. นโยบายการบญัชทีีส่าํคญั 

 

งบการเงนิระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชเีช่นเดยีวกบัทีใ่ชส้าํหรบัการจดัทาํงบการเงนิของบรษิทัและ 

บรษิทัย่อยสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้ การปฎบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและ

ปรบัปรุงใหม่ การตคีวามมาตรฐาน รวมถงึแนวปฏบิตัทิางการบญัช ีซึง่มผีลบงัคบัใชส้าํหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีทีเ่ริม่

ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 
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• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 เรื่อง “รายไดจ้ากสญัญาทีท่าํกบัลกูคา้”  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 มผีลบงัคบัใชส้าํหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 

มกราคม 2562 โดยนําเสนอหลกัการการรบัรู้รายได้ใหม่แทนมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 18 เรื่อง “รายได้” 

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่11 เรื่อง “สญัญาก่อสรา้ง” รวมถงึการตคีวามมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายไดอ้กีหลาย

ฉบบั มาตรฐานฉบบัใหม่ได้กําหนดหลกัการในการรบัรู้รายไดโ้ดยพจิารณาจากการควบคุมและใหแ้นวปฏบิตัิ

ทางการบญัชเีพิม่เตมิในหลายเรื่อง ซึง่มรีายละเอยีดจาํกดัในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีใ่ชใ้นปัจจุบนั 

 

• ประกาศอื่นๆ 

 

ประกาศอื่น ๆ ที่มีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2562 เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ระหว่างประเทศ การเปลีย่นแปลงสว่นใหญ่เกีย่วขอ้งกบัการปรบัปรุงถอ้ยคาํ การตคีวามและเป็นแนวทางแก่ผูใ้ช้

มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงมาใช ้ 

 

อย่างไรกต็าม การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและประกาศอื่นๆ ดงักล่าวมาถอืปฏบิตั ิไม่มผีลกระทบทีเ่ป็น

สาระสาํคญักบังบการเงนิระหว่างกาลของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ทีป่ระกาศโดยสภาวชิาชพีบญัช ีซึ่งจะมผีลตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563

ประกอบดว้ย  

 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง “สญัญาเช่า” 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัน้ี ใช้แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงนิชุดเดมิ โดยมกีารกําหนด

หลกัการสาํหรบัการรบัรูร้ายการ การวดัมูลค่า การนําเสนอและการเปิดเผยขอ้มลูของสญัญาเช่า สญัญาเช่าจะ

ถูกรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิเป็นสทิธใินการใชส้นิทรพัยแ์ละหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 

 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เรื่อง “เครื่องมอืทางการเงนิ” มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32 เรื่อง 

“การแสดงรายการสาํหรบัเครื่องมอืทางการเงนิ” มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 เรื่อง “การเปิดเผย

ขอ้มลูสาํหรบัเครื่องมอืทางการเงนิ” การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง “การป้องกนั

ความเสีย่งของเงนิลงทุนสทุธใินหน่วยงานต่างประเทศ” และ การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบั

ที ่19 เรื่อง “การชาํระหน้ีสนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน”  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่มขีอ้กําหนดใหม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบั คํานิยาม การรบัรูร้ายการ การจดั

ประเภทรายการ การวดัมูลค่า การด้อยค่าของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิ รวมถึงการใหแ้นวทางปฏบิตัิ

เกีย่วกบัการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง 

 

บรษิทัและบรษิทัย่อยจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่น้ีมาถือปฏบิตัเิมื่อมผีลบงัคบัใช ้ปัจจุบนัฝ่าย

บรหิารอยุ่ระหว่างการประเมนิผลกระทบต่องบการเงนิในงวดทีเ่ริม่ตน้ใชม้าตรฐานเหล่าน้ี 
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4. การประมาณการและการใชดุ้ลยพนิิจ 

 

ในการจดัทาํงบการเงนิระหว่างกาล ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานเกีย่วกบัการรบัรู ้

และการวดัมูลค่าของสนิทรพัย์ หน้ีสนิ รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพนิิจ      

การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานทีจ่ดัทาํโดยฝ่ายบรหิาร  

 

การใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมติฐาน ที่นํามาใชใ้นงบการเงนิระหว่างกาล รวมถึงแหล่งขอ้มูลสาํคญั

เกีย่วกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ ถอืตามเกณฑเ์ช่นเดยีวกบัทีใ่ชใ้นการจดัทํางบการเงนิประจําปีสิน้สุด

วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

 

5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 31 มนีาคม  

2562  

31 ธนัวาคม  

2561 

 31 มนีาคม  

2562  

31 ธนัวาคม  

2561 
        

เงนิสด  1,542  27,123  1,519  27,092 

เงนิฝากธนาคาร - บญัชกีระแสรายวนั 24,820  22,984  5,622  9,283 

เงนิฝากธนาคาร - บญัชอีอมทรพัย ์ 34,963  68,682  13,170  33,319 

รวม 61,325  118,789  20,311  69,694 

 

6. เงนิลงทุนชัว่คราว 

 

รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2562 มดีงัน้ี 

 

   (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 
   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 466,341  351,869 

บวก เงนิลงทุนเพิม่ 20,000                              -            

หกั จาํหน่ายออก                                                                      (65,000)  (65,000) 

กาํไรจากการขายระหว่างงวด 468  468 

กาํไรจากการปรบัมลูค่าทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ 1,025  610 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 422,834  287,947 

 

กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนชัว่คราวในกองทุนเปิด ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์

ทัว่ไป เงินลงทุนดงักล่าวไม่มขีอ้จาํกดัในการเบกิถอน 
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7. ลกูหน้ีการคา้และรายไดท้ีย่งัไม่เรยีกชาํระ – สทุธ ิ
 

                 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 31 มนีาคม  

2562  

31 ธนัวาคม  

2561 

 31 มนีาคม  

2562  

31 ธนัวาคม  

2561 

        

กจิการอื่นๆ  336,025  286,408  310,050  259,688 

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั      1,380  702  1,380  702 

รวม 337,405  287,110  311,430  260,390 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (32,924)  (30,652)  (32,924)  (30,652) 

สทุธ ิ 304,481  256,458  278,506  229,738 

 

ยอดคงเหลอืของลูกหน้ีการคา้และรายไดท้ีย่งัไม่เรยีกชําระ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

แยกตามอายุหน้ีทีค่า้งชาํระไดด้งัน้ี 

                   (หน่วย : พนับาท)   

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 31 มนีาคม 

2562  

31 ธนัวาคม  

2561 

 31 มนีาคม 

2562  

31 ธนัวาคม  

2561 

ลกูหน้ีการคา้และรายไดท้ีย่งัไม่เรยีกชาํระ  

    – ลกูคา้ทัว่ไป – สทุธ ิ

      

ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 191,969  171,530  165,994  157,611 

เกนิกาํหนดชาํระ :        

     ไม่เกนิ 3 เดอืน 86,303  71,802  86,303  59,001 

     3 – 6 เดอืน 19,215  4,603  19,215  4,603 

     6 – 12 เดอืน 3,676  7,490  3,676  7,490 

     มากกว่า 12 เดอืน 34,862  30,983  34,862  30,983 

รวม 336,025  286,408  310,050  259,688 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (32,924)  (30,652)  (32,924)  (30,652) 

สทุธ ิ 303,101  255,756  277,126  229,036 

        

ลกูหน้ีการคา้ – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง        

ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 625  261  625  261 

เกนิกาํหนดชาํระ :        

     ไม่เกนิ 3 เดอืน 755  441  755  441 

รวม 1,380  702  1,380  702 

 

โดยปกตริะยะเวลาการใหส้นิเชือ่แก่ลกูคา้ของกลุ่มบรษิทั มรีะยะเวลาตัง้แต่ 30 - 90 วนั 
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(    นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ   )  ( นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร )  

  

บรษิทัมรีายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญสําหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม 2562 และ 2561       

มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

   (หน่วย : พนับาท) 

 

งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 

 2562  2561 

    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม  30,652  23,372 

บวก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูระหว่างงวด 3,755  5,961 

หกั กลบัรายการค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูระหว่างงวด (1,483)  (1,389) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม 32,924  27,944 

 

8. รายการระหว่างบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

บรษิทัมรีายการธุรกจิกบับรษิทัและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั บรษิทัเหล่าน้ีเกีย่วขอ้งกนัโดยมกีารถอืหุน้ และ/หรอืกรรมการ

ร่วมกนั รายการธุรกจิดงักล่าวแสดงไวใ้นงบการเงนิตามเงื่อนไขและเกณฑก์ารคา้ทัว่ไป และใกลเ้คยีงกบัราคาตลาด 

 

รายการธุรกจิระหว่างบรษิัทและบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนัที่มสีาระสาํคญัสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม 

2562 และ 2561 มดีงัน้ี 

 

    (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 นโยบาย                      

การกาํหนดราคา 

สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 

 2562 2561 2562 2561 

รายไดจ้ากการขาย      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ราคาตลาด 1,290 977 1,290 977 

      

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร      

บรษิทัย่อย   ตามทีต่กลงร่วมกนั        -        - 34 34 

      

รายไดอ้ื่น      

บรษิทัย่อย ตามทีต่กลงร่วมกนั        -        - 96 96 

บรษิทัย่อยทางออ้ม ตามทีต่กลงร่วมกนั        -        - 1,050        - 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ตามทีต่กลงร่วมกนั        - 20        - 20 

รวม         - 20 1,146 116 
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(    นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ   )  ( นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร )  

  

    (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 นโยบาย                      

การกาํหนดราคา 

สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 

 2562 2561 2562 2561 

รายไดด้อกเบีย้รบั      

บรษิทัย่อย รอ้ยละ 4.0 ต่อปี        -        -        - 5,946 

บรษิทัร่วม รอ้ยละ 5.5 ต่อปี 190 233 190 223 

บรษิทัร่วมทางออ้ม รอ้ยละ 5.0 ต่อปี        - 10        -        - 

รวม  190     243 190 6,169 

      

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ตามทีต่กลงร่วมกนั 15 13 15 13 

     

ค่าตอบแทนผูบ้รหิารสาํคญั      

     ผลประโยชน์ปัจจุบนั  4,354 6,895 3,874 5,575 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 126 119 89 85 

รวม  4,480 7,014 3,963 5,660 

 

ยอดคงเหลอืทีม่สีาระสําคญักบับรษิทัและบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2562 และ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561       

มดีงัน้ี 
 

   (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 

 

31 มนีาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561         

31 มนีาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561           

ลกูหน้ีการคา้ – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  1,380 702 1,380 702 

      

ลกูหน้ีอื่น – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      

   บรษิทัย่อย          -         - 782 1,037 

   บรษิทัย่อยทางออ้ม          -         - 375         - 

   บรษิทัร่วม  346 156 346 156 

รวม          346 156 1,503 1,193 

      

เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      

    บรษิทัร่วม  14,000 14,000 14,000 14,000 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู  (7,098) (7,098) (7,098) (7,098) 

สทุธ ิ  6,902 6,902 6,902 6,902 
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(    นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ   )  ( นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร )  

  

   (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 

 

31 มนีาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561         

31 มนีาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561           

เจา้หน้ีอื่น – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  25 13 25 13 

      

หน้ีสนิตามภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน     

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - ผูบ้รหิาร

สาํคญั 3,459 3,358 3,155 3,091 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมเีงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัร่วม จํานวน 14.00 ลา้นบาท เงนิให้

กูย้มืดงักล่าวมดีอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 5.50 ต่อปี ไม่มคีํ้าประกนั บรษิทัไม่มคีวามประสงคท์ีจ่ะเรยีกชาํระคนืเงนิกูย้มื

ดงักล่าวภายในระยะเวลา 1 ปี เพื่อเป็นการสนบัสนุนสภาพคล่องของบรษิทัร่วมดงักล่าว 

 

9. สนิคา้คงเหลอื – สทุธ ิ

 

  (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  31 มนีาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 

     

วตัถุดบิ  75,991  77,318 

งานระหว่างทาํ   34,382  18,719 

สนิคา้สาํเรจ็รปู  111,666  91,379 

สนิคา้ระหว่างทาง  8,410  32 

รวม  230,449  187,448 

หกั ค่าเผื่อสนิคา้เสือ่มคุณภาพและมลูค่าสนิคา้ลดลง    (12,126)  (12,195) 

สนิคา้คงเหลอื – สทุธ ิ  218,323  175,253 
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(    นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ   )  ( นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร )  

  

บริษัทมีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและมูลค่าสินค้าลดลงสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่          

31 มนีาคม 2562 และ 2561 ดงัต่อไปน้ี 

 

  (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 

  2562  2561 

     

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม   12,195  4,820 

กลบัรายการการปรบัลดมลูค่า (ปรบัลดมลูค่า)  (69)  3,702 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม  12,126  8,522 

 

10. เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช ้

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัย่อยทางออ้มมเีงนิฝากธนาคารจาํนวน 21.31 ลา้นบาท 

มขีอ้จาํกดัการใชเ้น่ืองจากเป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนัเงนิกูย้มืกบัธนาคารพาณิชยต์ามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14 
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(    นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ   )  ( นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร )  

 

11. เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย – สทุธ ิ
 

 

   (หน่วย : พนับาท) 

       งบการเงนิเฉพาะ 

   ทุนชาํระแลว้  สดัส่วนเงนิลงทุน (รอ้ยละ)  วธิรีาคาทุน 

 ประเภทกจิการ  

31 มนีาคม            

2562  

31 ธนัวาคม 

2561  

31 มนีาคม            

2562  

31 ธนัวาคม 

2561 

 31 มนีาคม            

2562  

31 ธนัวาคม 

2561 

              

บรษิทัย่อยทางตรง              

QTC – Panco Co., Ltd. จาํหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้า  21,947  21,947  85.00  85.00  18,655  18,655 

บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล พาวเวอร ์จาํกดั     ลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้า  

พลงังานทดแทน 

  

700,000 

  

700,000 

  

99.99 

  

99.99 

  

700,000 

 

700,000 

รวม          718,655  718,655 

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย          (150,362)  (150,362) 

สุทธ ิ              568,293  568,293 
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(    นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ   )  ( นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร )  

 

12.   เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม – สทุธ ิ
 

             (หน่วย : พนับาท) 

       งบการเงนิรวม 

   ทุนชาํระแล้ว  สดัส่วนเงนิลงทุน (รอ้ยละ)  วธิรีาคาทุน  วธิสี่วนไดเ้สยี 

 ประเภทกจิการ  

31 มนีาคม            

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561  

31 มนีาคม            

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 31 มนีาคม            

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561  

31 มนีาคม            

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

                  

บรษิทั พพีดีบับลวิอ ีจาํกดั ผลติและจาํหน่ายไฟฟ้า                 

       จากพลงังานทางเลอืก  1,000  1,000  49.98  49.98  500  500        -        - 

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม           (500)  (500)        -        - 

สุทธ ิ                 -        -        -        - 

                  

            (หน่วย : พนับาท) 

       งบการเงนิเฉพาะ 

   ทุนชาํระแล้ว  สดัส่วนเงนิลงทุน (รอ้ยละ)  วธิรีาคาทุน 

 ประเภทกจิการ  

31 มนีาคม            

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561  

31 มนีาคม            

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 31 มนีาคม            

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

              

บรษิทั พพีดีบับลวิอ ีจาํกดั ผลติและจาํหน่ายไฟฟ้า             

       จากพลงังานทางเลอืก  1,000  1,000  49.98  49.98  500  500 

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม           (500)  (500) 

สุทธ ิ                 -        - 
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(    นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ   )  ( นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร )  

  

13. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สทุธ ิ    

 

 ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562 มีรายการเปลี่ยนแปลงอย่างย่อในบญัชี ที่ดิน อาคาร และ

อุปกรณ์ ดงัต่อไปน้ี 

 

   (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

    
มลูค่าสทุธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2562 689,299  345,976 

ซือ้สนิทรพัยร์ะหว่างงวด 4,474  4,077 

จาํหน่ายสนิทรพัยร์ะหว่างงวด (1,565)  (867) 

ค่าเสือ่มราคาสาํหรบังวด (16,249)  (11,024) 

มลูค่าสทุธติามบญัช ีณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 675,959  338,162 

 

บรษิทัย่อยทางออ้มไดจ้ดจาํนองทีด่นิพรอ้มอาคาร สิง่ปลูกสรา้งบนทีด่นิและอุปกรณ์ผลติกระแสไฟฟ้าซึง่ตดิตัง้บนดนิ

เพื่อใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนัวงเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (หมายเหตุ 14) 

 

14. เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 
 

การเปลี่ยนแปลงในบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562                 

มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

   (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 99,539  10,139 

หกั จ่ายชาํระคนื (18,810)  (2,100) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 80,729  8,039 

หกั สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (74,879)  (8,039) 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สทุธ ิ 5,850                            - 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 บรษิทัมเีงนิกูย้มืจากธนาคารจาํนวน 8.04 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ MLR-1.50 ต่อปี 

สาํหรบั 12 เดอืนแรกนับจากวนัทีเ่บกิเงนิกูง้วดแรกและ อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ MLR-1.00 ต่อปี สาํหรบังวดทีเ่หลอื มี

กาํหนดชาํระคนื 0.70 ลา้นบาทต่อเดอืน โดยเริม่ชาํระตัง้แต่เดอืนมถุินายน 2561 และครบกาํหนดชาํระงวดสดุทา้ยใน

เดอืนมนีาคม 2563  
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บริษัทย่อยทางอ้อมมีวงเง ินสนิเชื่อจากธนาคารจํานวน 535.00 ล้านบาท อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี 

สาํหรบั 18 เดอืนแรกนบัจากวนัทีเ่บกิเงนิกูง้วดแรกและ อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ MLR-1.50 ต่อปี สาํหรบังวดทีเ่หลอื มี

กาํหนดชาํระคนื 5.57 ลา้นบาทต่อเดอืน โดยเริม่ชาํระตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2555 และครบกําหนดชาํระงวดสดุทา้ย

ในเดือนเมษายน 2563 เงินกู้ยืมน้ีคํ้าประกนัโดยการจดจํานองที่ดินพร้อมสิง่ปลูกสร้างบนที่ดินและอุปกรณ์ผลิต

กระแสไฟฟ้า และการโอนสทิธทิีจ่ะถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากธนาคารและโอนสทิธกิารรบัเงนิทีจ่ะไดร้บัภายใตส้ญัญา

ซือ้ขายไฟฟ้า  
 

15. หน้ีสนิภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์พนกังาน 
 

สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2562 บรษิทัมรีายการเปลีย่นแปลงประมาณการหน้ีสนิตามภาระผกูพนั

สาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน ดงัต่อไปน้ี 

 

   (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 11,117  10,843 

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 238  238 

ตน้ทุนทางการเงนิ 88  88 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 11,443  11,169 

หกั สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (754)  (754) 

สทุธ ิ 10,689  10,415 

 

ภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีเมื่อวนัที่ 5 เมษายน 2562 สภานิติบญัญตัิแห่งชาตไิด้ประกาศพระราชบญัญตัิ

คุ้มครองแรงงานฉบบัที ่7 พ.ศ. 2562 ในราชกจิจานุเบกษา ซึ่งให้สทิธแิก่ลูกจา้งที่ทาํงานตดิต่อกนัครบ 20 ปีขึน้ไป 

ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กฎหมายฉบับปรับปรุงจะมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่                

5 พฤษภาคม 2562 และจะส่งผลให้ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานรวมถึงต้นทุนบรกิารในอดตีในกําไรขาดทุน

เพิม่ขึน้จาํนวน 2.51 ลา้นบาท ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทั  
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16. สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

  

บรษิทัไม่มนีโยบายทีจ่ะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเกง็กําไรหรอืเพื่อการค้า 

สญัญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามไีว้เพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการผนัผวนของอตัรา

แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 บรษิทัมสีญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าสาํหรบัการรบัชาํระเงนิจากลกูหน้ีการคา้

และจ่ายชาํระเงนิเจา้หน้ีการคา้ทีเ่ปิดสถานะไวซ้ึง่มอีายุระหว่าง 1 เดอืน ถงึ 3 เดอืน ดงัน้ี 
 

 จาํนวนเงนิตราต่างประเทศ 

(พนัหน่วย) 

 อตัราแลกเปลีย่นตามสญัญา 

(บาท) 
 

สญัญาซื้อเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าสาํหรบัการจ่ายชาํระเงนิเจา้หน้ีการคา้และทรสัตร์ซีทีส ์

สกุลเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิา 657  31.56 – 32.75 
    

สญัญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าสาํหรบัการรบัชาํระเงนิลกูหน้ีการคา้ 

สกุลเงนิเหรยีญออสเตรเลยี 102  22.13 – 22.28 

สกุลเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิา 1,254  31.01 – 31.75 

 

17. สว่นงานดาํเนินงาน 
 

บรษิทัมกีารจดักลุ่มส่วนงานที่รายงานตามภูมศิาสตร์ในประเทศและต่างประเทศ สําหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที่               

31 มนีาคม 2562 และ 2561 มดีงัน้ี 
 

       (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 

 ผลติและจาํหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้า ผลติและจาํหน่าย กระแสไฟฟ้า  

 ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

         

รายไดจ้ากการขาย 156,462 63,083 65,456 16,335 37,998 35,956 259,916 115,374 

ตน้ทุนขาย (93,118) (67,111) (42,417) (13,577) (9,284) (11,435) (144,819) (92,123) 

กาํไร (ขาดทุน) ขัน้ตน้ 63,344 (4,028) 23,039 2,758 28,714 24,521 115,097 23,251 

         

รายไดจ้ากการบรกิาร 3,537 3,852         -         -         -         - 3,537 3,852 

ตน้ทุนบรกิาร (3,912) (3,137)         -         -         -         - (3,912) (3,137) 

กาํไร (ขาดทุน) ขัน้ตน้ (375) 715         -         -         -         - (375) 715 

         
ดอกเบี้ยจ่าย       (3,217) (4,512) 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย      (18,851) (17,960) 

        

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได ้      76,114 (48,606) 

        

รวมสินทรพัย ์      1,915,671 1,937,896 

รวมหน้ีสิน      395,220 538,045 



 
 

__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            24 

(    นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ   )  ( นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร )  

  

ลกูคา้รายใหญ่  

สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2562 และ 2561 รายไดจ้ากลูกคา้หลกัซึง่เป็นหน่วยงานเอกชน จํานวน 

127.16 ลา้นบาท และ 77.88 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

18. ภาระผกูพนัและหน้ีสนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2562 บรษิัทและบรษิทัย่อยทางอ้อมมภีาระผูกพนัจากการที่ธนาคารในประเทศได้ออกหนงัสอื       

คํ้าประกนัเพื่อคํ้าประกนัการปฏบิตัติามสญัญาซึ่งเป็นไปตามปกตธิุรกจิเป็นจํานวนเงนิ 109.94 ล้านบาท และ 3.30 

ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

19. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2562 เมื่อวนัที ่25 เมษายน 2562 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตทิีส่าํคญั ดงัน้ี 

 

19.1   ลดทุนจดทะเบยีน 

 

ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 429,240,725 บาท เป็น 

341,092,557 บาท โดยการตดัหุน้สามญัจดทะเบยีนทีย่งัมไิดนํ้าออกจาํหน่ายจาํนวน 88,148,168 หุน้ และได้

จดทะเบยีนลดทุนกบักรมพฒันาธุรกจิการคา้เมื่อวนัที ่8 พฤษภาคม 2562 

 

19.2 ไม่อนุมตัจิ่ายค่าตอบแทนกรรมการสาํหรบัปี 2562 

 

ในระหว่างงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2562 บรษิทัไดจ้่ายค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุม

จํานวนเงินรวม 0.66 ล้านบาท โดยบริษัทอยู่ในระหว่างดําเนินการขออนุมตัิจากที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น 

เพื่อใหก้ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าว เป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 
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