
 

รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลของ                                            

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เสนอ คณะกรรมการและผูถ้ือหุ้นของบริษทั คิวทีซี เอนเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) และ
บรษิทัย่อย ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นรวมและเฉพาะของบรษิทั 
ส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2562 งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมและเฉพาะของบรษิทั และงบกระแสเงนิสดรวมและเฉพาะของบรษิทั ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั
และหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึง่ผูบ้รหิารของบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและ
น าเสนอขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิ
ระหว่างกาล ส่วนขา้พเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบในการรายงานให้ขอ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่าง
กาลโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากร
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผิดชอบด้านการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวธิกีารสอบทานอื่น                 
การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจ้าไม่สามารถได้
ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มนีัยส าคญัทัง้หมด ซึ่งอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจ้าจงึไม่อาจ
แสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ข้อสรปุ 

 
จากการสอบทาน ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึน้
ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญั 
 
 
 
นายนรินทร ์ จรูะมงคล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
ทะเบยีนเลขที ่8593 
 
บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
8 สงิหาคม 2562 

 



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หน่วย : พนับำท)

30 มิถนุำยน 2562 31 ธนัวำคม 2561 30 มิถนุำยน 2562 31 ธนัวำคม 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมำยเหตุ แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 5 95,868 118,789 40,479 69,694

เงนิลงทุนชัว่คราว 6 369,434 466,341 234,007 351,869

ลูกหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไมเ่รยีกช าระ

     - ลูกคา้ทัว่ไป - สุทธิ 7 242,179 255,756 218,306 229,036

     - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 7, 8 1,496 702 1,496 702

ลูกหนี้อืน่ - ลูกคา้ทัว่ไป 955 1,140 68 211

ลูกหนี้อืน่ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 8 148 156 1,435 1,193

สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 9 207,784 175,253 207,784 175,253

ภาษมีลูค่าเพิม่รอเรยีกคนื 28,753 29,683 25,990 26,848

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 16,780 4,122 16,715 4,057

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 15,567 13,106 15,255 12,794

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 978,964 1,065,048 761,535 871,657

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช้ 10 21,401 21,307 -                    -                    

เงนิลงทุนใน

  - บรษิทัย่อย - สุทธิ 11 -                    -                    568,293 568,293

  - บรษิทัร่วม - สุทธิ 12 -                    -                    -                    -                    

เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง - สุทธิ 8 3,902 6,902 3,902 6,902

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 13 666,032 689,299 333,127 345,976

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์- สุทธิ 3,367 4,188 3,275 4,020

ค่าบรกิารเชือ่มต่อโครงขา่ยกระแสไฟฟ้า - สุทธิ 4,092 4,255 -                    -                    

สญัญาขายไฟฟ้า - สุทธิ 104,735 108,907 -                    -                    

ค่าความนิยม - สุทธิ -                    -                    -                    -                    

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธิ 17,825 15,954 14,369 13,274

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 3,364 3,126 3,180 2,836

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 824,718 853,938 926,146 941,301

รวมสินทรพัย์ 1,803,682 1,918,986 1,687,681 1,812,958

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 1

งบกำรเงินเฉพำะของบริษทังบกำรเงินรวม



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หน่วย : พนับำท)

30 มิถนุำยน 2562 31 ธนัวำคม 2561 30 มิถนุำยน 2562 31 ธนัวำคม 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมำยเหตุ แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 49,857 202,082 49,857 202,082

เจา้หนี้การคา้ 61,937 98,223 61,937 98,223

เจา้หนี้อืน่ - ผูค้า้ทัว่ไป 7,399 11,033 6,087 8,546

เจา้หนี้อืน่ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 8 16 13 16 13

ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี

- เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 14 61,919 75,240 5,939 8,400

- หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 1,480 2,196 1,290 1,805

- หนี้สนิตามภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 15 872 754 872 754

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 22,595 22,999 20,690 20,625

เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ 12,807 16,421 12,807 16,421

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 8,855 11,397 7,934 9,486

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 227,737 440,358 167,429 366,355

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

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

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ - สุทธิ 1,487 2,322 1,339 1,809

หนี้สนิตามภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิ 8, 15 14,636 10,363 13,634 10,089

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 16,123 36,984 14,973 13,637

รวมหน้ีสิน 243,860 477,342 182,402 379,992

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 2

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หน่วย : พนับำท)

30 มิถนุำยน 2562 31 ธนัวำคม 2561 30 มิถนุำยน 2562 31 ธนัวำคม 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรอืนหุน้ - หุน้สามญั มลูค่าหุน้ละ 1 บาท

ทุนจดทะเบยีน 341,092,557 หุน้ 16 341,093 429,241 341,093 429,241

    (2561 : 429,240,725 หุน้)

ทุนทีอ่อกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูค่าแลว้ 

    341,092,557 หุน้ 16 341,093 341,093 341,093 341,093

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

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้จากการรวมธุรกจิ 42,295 42,295 -                    -                    

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

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

 - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 20,114 (98,929)               7,614 (64,699)               

องคป์ระกอบอืน่ของส่วนของผูถ้อืหุน้ (2,244)                (1,509)                -                    -                    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั 1,557,830 1,439,522 1,505,279 1,432,966

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มอ่ยูใ่นอ านาจควบคุมในบรษิทัย่อย 1,992 2,122 -                    -                    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,559,822 1,441,644 1,505,279 1,432,966

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,803,682 1,918,986 1,687,681 1,812,958

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 3

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั



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

งบก ำไรขำดทนุและก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน

(หน่วย : พนับำท)

หมำยเหตุ 2562 2561 2562 2561

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร

รายไดจ้ากการขาย 8, 18 222,927 270,451 186,225 233,533

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 8, 18 7,175 6,090 7,175 6,250

รวมรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 230,102 276,541 193,400 239,783

ต้นทนุขำยและบริกำร

ตน้ทุนขาย (151,683)           (222,289)           (141,688)           (210,616)           

ตน้ทุนบรกิาร (4,361)              (2,971)              (4,361)              (2,971)              

รวมต้นทนุขำยและบริกำร 18 (156,044)           (225,260)           (146,049)           (213,587)           

ก ำไรขัน้ต้น 74,058 51,281 47,351 26,196

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 1,218 6,119 971 28

รายไดอ้ื่น 8 6,177 5,189 6,554 3,412

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 81,453 62,589 54,876 29,636

ขาดทุนจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มทางออ้ม -                  (19,695)             -                   -                  

ค่าใชจ่้ายในการขาย (9,076)              (13,706)             (9,076)              (13,706)             

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 8 (31,337)             (11,641)             (27,628)             (27,599)             

รวมค่ำใช้จ่ำย (40,413)             (45,042)             (36,704)             (41,305)             

ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนต้นทนุทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 41,040 17,547 18,172 (11,669)             

ตน้ทุนทางการเงนิ 18 (2,015)              (4,004)              (1,182)              (2,344)              

ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนภำษีเงินได้ 39,025 13,543 16,990 (14,013)             

ผลประโยชน์ภาษเีงนิได ้(ภาษเีงนิได)้ 860 (26,583)             579 (26,531)             

ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรบังวด 39,885 (13,040)             17,569 (40,544)             

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืน

รายการทีส่ามารถจดัประเภทใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

   ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ - สุทธจิากภาษเีงนิได้ (514)                 458 -                   -                  

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบังวด - สทุธิจำกภำษีเงินได้ (514)                 458 -                   -                  

รวมก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็ส ำหรบังวด 39,371 (12,582)             17,569 (40,544)             

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 4

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั



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

งบก ำไรขำดทนุและก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน (ต่อ)

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน

(หน่วย : พนับำท)

2562 2561 2562 2561

กำรแบง่ปันก ำไร (ขำดทนุ) 

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 39,885 (13,032)             17,569 (40,544)             

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่อยู่ในอ านาจควบคุม -                  (8)                    -                   -                  

39,885 (13,040)             17,569              (40,544)             

กำรแบง่ปันก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 39,448 (12,643)             17,569 (40,544)             

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่อยู่ในอ านาจควบคุม (77)                  61                   -                   -                  

39,371 (12,582)             17,569 (40,544)             

ก ำไร (ขำดทนุ) ต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน

ก าไร (ขาดทุน) (บาทต่อหุน้) 0.12 (0.04)                0.05 (0.12)                

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 341,093 341,090 341,093 341,090

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 5

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั



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

งบก ำไรขำดทนุและก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน

(หน่วย : พนับำท)

หมำยเหตุ 2562 2561 2562 2561

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร

รายไดจ้ากการขาย 8, 18 482,843 385,825 408,143 312,951

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 8, 18 10,712 9,942 10,712 10,102

รวมรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 493,555 395,767 418,855 323,053

ต้นทนุขำยและบริกำร

ตน้ทุนขาย (296,502)           (314,412)           (277,223)           (291,304)           

ตน้ทุนบรกิาร (8,273)              (6,108)              (8,273)              (6,108)              

รวมต้นทนุขำยและบริกำร 18 (304,775)           (320,520)           (285,496)           (297,412)           

ก ำไรขัน้ต้น 188,780 75,247 133,359 25,641

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 2,510 5,394 2,510 943

รายไดอ้ื่น 8 8,329 8,430 9,168 12,416

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 199,619 89,071 145,037 39,000

ส่วนแบ่งขาดทุนของบรษิทัรว่มตามวธิสี่วนไดเ้สยี -                  (1,027)              -                   -                  

ขาดทุนจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มทางออ้ม -                  (19,695)             -                   -                  

ค่าใชจ่้ายในการขาย (19,886)             (21,912)             (19,886)             (21,912)             

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 8 (57,112)             (72,984)             (50,548)             (91,277)             

รวมค่ำใช้จ่ำย (76,998)             (115,618)           (70,434)             (113,189)           

ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนต้นทนุทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 122,621 (26,547)             74,603 (74,189)             

ตน้ทุนทางการเงนิ 18 (5,232)              (8,516)              (3,385)              (4,952)              

ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนภำษีเงินได้ 117,389 (35,063)             71,218 (79,141)             

ผลประโยชน์ภาษเีงนิได ้(ภาษเีงนิได)้ 1,654 (19,808)             1,095 (19,736)             

ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรบังวด 119,043 (54,871)             72,313 (98,877)             

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืน

รายการทีส่ามารถจดัประเภทใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

   ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ - สุทธจิากภาษเีงนิได้ (865)                 53 -                   -                  

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบังวด - สทุธิจำกภำษีเงินได้ (865)                 53 -                   -                  

รวมก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็ส ำหรบังวด 118,178 (54,818)             72,313 (98,877)             

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 6

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั



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

งบก ำไรขำดทนุและก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน (ต่อ)

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน

(หน่วย : พนับำท)

2562 2561 2562 2561

กำรแบง่ปันก ำไร (ขำดทนุ) 

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 119,043 (54,848)             72,313 (98,877)             

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่อยู่ในอ านาจควบคุม -                  (23)                  -                   -                  

119,043 (54,871)             72,313              (98,877)             

กำรแบง่ปันก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 118,308 (54,803)             72,313 (98,877)             

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่อยู่ในอ านาจควบคุม (130)                 (15)                  -                   -                  

118,178 (54,818)             72,313 (98,877)             

ก ำไร (ขำดทนุ) ต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน

ก าไร (ขาดทุน) (บาทต่อหุน้) 0.35 (0.16)                0.21 (0.29)                

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 341,093 341,089 341,093 341,089

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 7

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้อืหุ้น
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน

(หน่วย :พนับำท)

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถ้อืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืน ส่วนได้เสีย
ท่ีออกและ ส่วนเกินมลูค่ำ ส่วนเกินมลูค่ำหุ้น ส ำรอง ผลต่ำงจำกกำร ท่ีไม่อยู่ใน รวมส่วนของ
รบัช ำระแล้ว หุ้นสำมญั จำกกำรรวมธรุกิจ ตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร แปลงค่ำงบกำรเงิน รวม อ ำนำจควบคมุ ผูถ้อืหุ้น

งบกำรเงินรวม

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

เพิม่ทุน 5 38 -                    -                  -                  -                               43 -                   43
รำยกำรกบัผูถ้อืหุ้น 5 38 -                    -                  -                  -                               43 -                   43

ขาดทุนส าหรบังวด -                  -                  -                    -                  (54,848)            -                               (54,848)            (23)                   (54,871)            
ก าไรเบด็เสรจ็อืน่ส าหรบังวด -                  -                  -                    -                  -                  45 45 8 53
ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด -                  -                  -                    -                  (54,848)            45 (54,803)            (15)                   (54,818)            

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

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

ก าไรส าหรบังวด -                  -                  -                    -                  119,043 -                               119,043 -                   119,043
ขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ส าหรบังวด -                  -                  -                    -                  -                  (735)                              (735)                (130)                 (865)                
ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด -                  -                  -                    -                  119,043 (735)                              118,308 (130)                 118,178

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2562 341,093 1,136,572 42,295 20,000 20,114 (2,244)                           1,557,830 1,992 1,559,822

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 8

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม

ส่วนของผูถ้อืหุ้นของบริษทั



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

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน

(หน่วย : พนับำท)

ทนุเรือนหุ้น

ท่ีออกและ ส่วนเกินมลูค่ำ ส ำรอง

รบัช ำระแล้ว หุ้นสำมญั ตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร รวม

งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั

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

เพิม่ทุน 5 38 -                           -                           43

รำยกำรกบัผู้ถอืหุ้น 5 38 -                           -                           43

ขาดทุนส าหรบังวด -                          -                          -                           (98,877)                     (98,877)                     

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด -                          -                          -                           (98,877)                     (98,877)                     

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

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

ก าไรส าหรบังวด -                          -                          -                           72,313 72,313

ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด -                          -                          -                           72,313 72,313

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2562 341,093 1,136,572 20,000 7,614 1,505,279

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 9

ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)
งบกระแสเงินสด
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน

(หน่วย : พนับำท)

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 117,389 (35,063)            71,218 (79,141)            
รำยกำรปรบัปรงุกระทบก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้เป็นเงินสดสทุธิ
   ได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 38,024 36,404 23,235 21,209
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู 1,610 4,817 1,610 4,817
ค่าเผือ่สนิคา้เสือ่มคุณภาพและมลูค่าสนิคา้ลดลง 268 4,088 268 4,088
ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรพัย์ถาวร (1,458)              (1,734)              (2,103)              (1,734)              
ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน (7)                    -                  -                  -                  
ขาดทุน (ก าไร) ทีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 466 (3,807)              466 (1,350)              
ก าไรจากการขายเงนิลงทุนชัว่คราว (1,096)              -                  (1,096)              -                  
ก าไรจากการปรบัมลูค่าเงนิลงทุนทีย่งัไม่ไดเ้กดิขึน้จรงิ (1,997)              (507)                (1,042)              (506)                
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย -                  -                  -                  86,285
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม -                  -                  -                  500
กลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อย -                  -                  -                  (54,352)            
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัรว่ม -                  4,035 -                  4,035
ส่วนแบ่งขาดทุนของบรษิทัรว่มตามวธิสี่วนไดเ้สยี -                  1,027 -                  -                  
ขาดทุนจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มทางออ้ม -                  19,695 -                  -                  
ส ารองหนี้สนิตามภาระผกูพนัส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน 4,132 543 3,421 476
ดอกเบีย้จ่าย 5,232 8,516 3,385 4,952

เงินสดรบั (จ่ำย) จำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง
  ในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 162,563 38,014 99,362 (10,721)            

   สินทรพัยด์ ำเนินงำนลดลง (เพ่ิมขึน้) 
ลกูหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระ - ลกูคา้ทัว่ไป 11,942 65,996 9,095 64,238
ลกูหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง (794)                855 (794)                 855
ลกูหนี้อื่น - ลกูคา้ทัว่ไป 185 (988)                143 -                  
ลกูหนี้อื่น - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 8                     (426)                (242)                 682
สนิคา้คงเหลอื (32,799)            (34,323)            (32,799)            (34,323)            
ภาษมีลูค่าเพิม่รอเรยีกคนื 930 (4,172)              858 (6,888)              
ค่าใชจ่้ายจ่ายลว่งหน้า (12,658)            (14,371)            (12,658)            (14,503)            
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น (1,140)              (5,523)              (1,026)              (3,204)              
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 619 237 512 179

   หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมขึน้ (ลดลง)
เจา้หนี้การคา้ (36,727)            47,747 (36,727)            47,747
เจา้หนี้อื่น - ผูค้า้ทัว่ไป (3,634)              3,426 (2,459)              3,979
เจา้หนี้อื่น - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 3 (6)                    3 (13)                  
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (404)                708 65 1,362
เงนิรบัลว่งหน้าจากลกูคา้ (3,614)              (962)                (3,614)              (962)                
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น (2,543)              (1,697)              (1,551)              (1,836)              

เงินสดได้มำจำกกำรด ำเนินงำน 81,937 94,515 18,168 46,592
จ่ายดอกเบีย้ (4,914)              (8,335)              (3,084)              (4,775)              
จ่ายภาษเีงนิได้ (1,321)              (1,797)              (1,435)              (1,724)              

เงินสดสทุธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 75,702 84,383 13,649 40,093

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ
(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )
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บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน

(หน่วย : พนับำท)

2562 2561 2562 2561
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใชเ้พิม่ขึน้ (94)                  (94)                  -                   -                  
เงนิลงทุนชัว่คราวลดลง 100,000 110,332 120,000 110,032
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งลดลง 3,000 870 3,000 542,100
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยเพิม่ขึน้ -                  -                  -                   (560,000)           
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มทางออ้มเพิม่ขึน้ -                  (6,000)              -                   -                  
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายบรษิทัรว่มทางออ้ม -                  195,321 -                   -                  
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัย์ถาวร 3,859 2,485 2,777 2,485
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 68 -                  -                   -                  
ซือ้สนิทรพัย์ (12,791)             (32,888)             (11,050)             (32,754)             
ซือ้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ (128)                 (346)                 (121)                 (310)                 

เงินสดสทุธิได้มำจำกกิจกรรมลงทนุ 93,914 269,680 114,606 61,553

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคารลดลง (152,225)           (117,994)           (152,225)           (117,994)           
เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารเพิม่ขึน้ -                  15,039 -                   15,039
จ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (37,620)             (34,120)             (4,200)              (700)                 
จ่ายช าระเจา้หนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ (1,611)              (1,844)              (1,045)              (1,661)              
เงนิสดรบัจากการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สามญั -                  43 -                   43

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงิน (191,456)            (138,876)           (157,470)           (105,273)           
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิของบรษิทัย่อย

ทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ (1,081)              51 -                   -                  
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) – สทุธิ (22,921)             215,238 (29,215)             (3,627)              
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัต้นงวด 118,789 90,993 69,694 44,810
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินงวด 95,868 306,231 40,479 41,183

ข้อมลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด

ซือ้สนิทรพัย์ตามสญัญาเช่าการเงนิ -                  1,947 -                   1,947

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ
(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )
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บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแลว้) 
 
1. ลกัษณะการด าเนินงาน 

 
บรษิัท ควิทซีี เอนเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้าตามค าสัง่ซือ้ของลูกคา้          
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “QTC” และเครื่องหมายการคา้ของลกูคา้ นอกจากนี้ บรษิทั
ยงัมกีารให้บรกิารด้านต่างๆ แก่ลูกค้า เช่น งานตรวจสอบเชค็สภาพและบ ารุงรกัษาตามก าหนดเวลางานซ่อมแซม   
และบ ารุงรกัษาหมอ้แปลง งานบรกิารเตมิน ้ามนัหมอ้แปลงไฟฟ้า งานบรกิารเช่าหมอ้แปลงไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อรองรบั
ความตอ้งการและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลกูคา้ทัง้ทีเ่ป็นลกูคา้ทีซ่ือ้หมอ้แปลงไฟฟ้าของบรษิทั และลกูคา้ทัว่ไป 

 
2. ขอ้มลูทัว่ไปและเกณฑใ์นการจดัท า  

 
งบการเงนิระหว่างกาลจดัท าขึน้ส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดือนสิน้สุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562 และได้น าเสนอ                
ในสกุลเงนิไทยบาทตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 (ปรบัปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล    
โดยไม่ได้รวมขอ้มูลทัง้หมดในงบการเงินประจ าปีที่ได้จดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย ผู้ใช้           
งบการเงนิควรใชง้บการเงนิระหว่างกาลนี้ควบคู่กบังบการเงนิส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
 
งบการเงนิระหว่างกาลนี้ไดม้กีารจดัท าขึน้เป็นภาษาไทย การแปลงบการเงนิฉบบันี้เป็นภาษาอื่นควรใหส้อดคลอ้งกบั
งบการเงนิฉบบัภาษาไทย 
 
งบการเงนิระหว่างกาลนี้ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่8 สงิหาคม 2562 

 
เกณฑใ์นการน าเสนองบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิรวมนี้ไดร้วมงบการเงนิของบรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย QTC–Panco Co., Ltd. 
และ บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล เพาเวอร ์จ ากดั ซึง่บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 85.00 และรอ้ยละ 99.99 ตามล าดบั และบรษิทั
ย่อยทางออ้ม บรษิทั ควิ โซลาร ์1 จ ากดั ซึง่บรษิทัย่อยถอืหุน้รอ้ยละ 100 
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ยอดสนิทรพัยร์วมของบรษิทัย่อย ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และรายไดร้วมของบรษิทั
ย่อยส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2562 และ 2561 ในงบการเงนิรวมสรุปไดด้งันี้  
 

 

  
 

สนิทรพัย์รวมของบรษิทัย่อย
คดิเป็นอตัรารอ้ยละใน

สนิทรพัย์รวม 
รายไดร้วมของบรษิทัย่อยคดิเป็น 

อตัรารอ้ยละในรายไดร้วม 
   

สถานทีห่ลกั 30 มถิุนายน 31 ธนัวาคม 

ส าหรบังวดสามเดอืน 
สิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน 

ส าหรบังวดหกเดอืน 
สิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน 

บรษิทัย่อย ลกัษณะธุรกจิ ของธุรกจิ 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

         
ทางตรง         
QTC – Panco Co., Ltd. จ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้า ลาว 0.73 0.73 - - - - 
บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล                

พาวเวอร ์จ ากดั 
ลงทนุในธุรกจิโรงไฟฟ้า      

พลงังานทดแทน 
 

ไทย 31.19 28.99 0.23 
 
- 0.25 

 
5.42 

         

ทางออ้ม         

บรษิทั ควิ โซลาร ์1 จ ากดั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ไทย 30.33 21.87 16.03 13.40 15.18 26.51 

 
ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยที่ส าคัญและยอดเงินลงทุนในบริษัทย่อยได้มีการ              
หกักลบออกจากงบการเงนิรวมแลว้ 

 
งบการเงินรวมจัดท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันส าหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันส าหรับการจัดท า               
งบการเงนิเฉพาะของบรษิทัหรอืเหตุการณ์ทางบญัชทีีค่ลา้ยคลงึกนั 

 
เมื่อวนัที ่27 สงิหาคม 2561 บรษิทัหยุดด าเนินงานบรษิทัย่อยทีไ่ม่ไดด้ าเนินการคอืบรษิทั QTC – Panco Co., Ltd. 
ซึง่อยู่ในระหว่างด าเนินการเลกิกจิการ อย่างไรกต็ามบรษิทัพจิารณาว่าจะไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส าคญัต่องบการเงนิ
โดยรวม เน่ืองจากบรษิทัไดต้ัง้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและรายการบญัชอีื่นทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ 
 
บรษิทัย่อย 
บรษิัทย่อยเป็นกจิการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบรษิัท การควบคุมเกดิขึน้เมื่อกลุ่มบรษิัทเปิดรบัหรอืมสีทิธิ               
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี่ยวขอ้งกบักิจการนั ้นและมคีวามสามารถในการใช้อ านาจเหนือกิจการนัน้ท าให้
เกดิผลกระทบต่อจ านวนเงนิผลตอบแทนของบรษิทั งบการเงนิของบรษิทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงนิรวม นบัแต่วนัที่
มกีารควบคุมจนถงึวนัทีก่ารควบคุมสิน้สดุลง  

 
3. นโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 

 
งบการเงนิระหว่างกาลนี้จดัท าขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชเีช่นเดยีวกบัทีใ่ชส้ าหรบัการจดัท างบการเงนิของบรษิทัและ 
บรษิทัย่อยส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้ การปฎบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและ
ปรบัปรุงใหม่ การตคีวามมาตรฐาน รวมถงึแนวปฏบิตัทิางการบญัช ีซึง่มผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีทีเ่ริม่
ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 
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• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 เรื่อง “รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้”  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 มผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 
มกราคม 2562 โดยน าเสนอหลกัการการรบัรู้รายได้ใหม่แทนมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 18 เรื่อง “รายได้” 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่11 เรื่อง “สญัญาก่อสรา้ง” รวมถงึการตคีวามมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายไดอ้กีหลาย
ฉบบั มาตรฐานฉบบัใหม่ได้ก าหนดหลกัการในการรบัรู้รายไดโ้ดยพจิารณาจากการควบคุมและใหแ้นวปฏบิตัิ
ทางการบญัชเีพิม่เตมิในหลายเรื่อง ซึง่มรีายละเอยีดจ ากดัในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีใ่ชใ้นปัจจุบนั 

 
• ประกาศอื่นๆ 

 

ประกาศอื่นๆ ที่มีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2562 เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ การเปลีย่นแปลงสว่นใหญ่เกีย่วขอ้งกบัการปรบัปรุงถอ้ยค า การตคีวามและเป็นแนวทางแก่ผูใ้ช้
มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงมาใช ้ 

 

อย่างไรกต็าม การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและประกาศอื่นๆ ดงักล่าวมาถอืปฏบิตั ิไม่มผีลกระทบทีเ่ป็น
สาระส าคญักบังบการเงนิระหว่างกาลของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ทีป่ระกาศโดยสภาวชิาชพีบญัช ีซึ่งจะมผีลตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563
ประกอบดว้ย  

 
• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง “สญัญาเช่า” 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้ ใช้แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงนิชุดเดมิ โดยมกีารก าหนด
หลกัการส าหรบัการรบัรูร้ายการ การวดัมูลค่า การน าเสนอและการเปิดเผยขอ้มลูของสญัญาเช่า สญัญาเช่าจะ
ถูกรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิเป็นสทิธใินการใชส้นิทรพัยแ์ละหนี้สนิตามสญัญาเช่า 

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

“การแสดงรายการส าหรบัเครื่องมอืทางการเงนิ” มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 เรื่อง “การเปิดเผย
ขอ้มลูส าหรบัเครื่องมอืทางการเงนิ” การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง “การป้องกนั
ความเสีย่งของเงนิลงทุนสทุธใินหน่วยงานต่างประเทศ” และ การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบั
ที ่19 เรื่อง “การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน”  

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่มขีอ้ก าหนดใหม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบั ค านิยาม การรบัรูร้ายการ การจดั
ประเภทรายการ การวดัมูลค่า การด้อยค่าของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิ รวมถึงการใหแ้นวทางปฏบิตัิ
เกีย่วกบัการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง 

 
บริษัทและบริษัทย่อยจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่นี้มาถือปฏิบตัิเมื่อมีผลบงัคบัใช้ ปัจจุบนั           
ฝ่ายบรหิารอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบต่องบการเงนิในงวดทีเ่ริม่ตน้ใชม้าตรฐานเหล่านี้ 
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4. การประมาณการและการใชดุ้ลยพนิิจ 
 

ในการจดัท างบการเงนิระหว่างกาล ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานเกีย่วกบัการรบัรู ้
และการวดัมูลค่าของสนิทรพัย์ หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพนิิจ      
การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานทีจ่ดัท าโดยฝ่ายบรหิาร  

 
การใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมติฐาน ที่น ามาใชใ้นงบการเงนิระหว่างกาล รวมถึงแหล่งขอ้มูลส าคญั
เกีย่วกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ ถอืตามเกณฑ์เช่นเดยีวกบัทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิประจ าปีสิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

 
5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 30 มถุินายน  

2562  
31 ธนัวาคม  

2561 
 30 มถุินายน  

2562  
31 ธนัวาคม  

2561 
        

เงนิสด  4,439  27,123  4,410  27,092 
เงนิฝากธนาคาร - บญัชกีระแสรายวนั 47,663  22,984  5,145  9,283 
เงนิฝากธนาคาร - บญัชอีอมทรพัย ์ 43,766  68,682  30,924  33,319 

รวม 95,868  118,789  40,479  69,694 

 
6. เงนิลงทุนชัว่คราว 
 

รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2562 มดีงันี้ 
 
   (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 466,341  351,869 
บวก เงนิลงทุนเพิม่ 20,000                              - 
หกั จ าหน่ายออก                                                                      (120,000)  (120,000) 
ก าไรจากการขายระหว่างงวด 1,096  1,096 
ก าไรจากการปรบัมลูค่าทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ 1,997  1,042 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 369,434  234,007 

 
กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนชัว่คราวในกองทุนเปิด ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
ทัว่ไป เงินลงทุนดงักล่าวไม่มขีอ้จ ากดัในการเบกิถอน 
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7. ลกูหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระ – สทุธ ิ
 

                 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 30 มถุินายน  

2562  
31 ธนัวาคม  

2561 
 30 มถุินายน  

2562  
31 ธนัวาคม  

2561 
        
กจิการอื่นๆ  274,441  286,408  250,568  259,688 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั      1,496  702  1,496  702 
รวม 275,937  287,110  252,064  260,390 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (32,262)  (30,652)  (32,262)  (30,652) 
สทุธ ิ 243,675  256,458  219,802  229,738 

 
ยอดคงเหลอืของลูกหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
แยกตามอายุหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 

                   (หน่วย : พนับาท)   
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 30 มถุินายน 

2562  
31 ธนัวาคม  

2561 
 30 มถุินายน 

2562  
31 ธนัวาคม  

2561 
ลกูหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระ  
    – ลกูคา้ทัว่ไป – สทุธ ิ

      

ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 147,552  171,530  123,679  157,611 
เกนิก าหนดช าระ :        
     ไม่เกนิ 3 เดอืน 73,781  71,802  73,781  59,001 
     3 – 6 เดอืน 3,374  4,603  3,374  4,603 
     6 – 12 เดอืน 16,401  7,490  16,401  7,490 
     มากกว่า 12 เดอืน 33,333  30,983  33,333  30,983 
รวม 274,441  286,408  250,568  259,688 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (32,262)  (30,652)  (32,262)  (30,652) 
สทุธ ิ 242,179  255,756  218,306  229,036 
        
ลกูหนี้การคา้ – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง        
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 1,326  261  1,326  261 
เกนิก าหนดช าระ :        
     ไม่เกนิ 3 เดอืน 170  441  170  441 
รวม 1,496  702  1,496  702 

 
โดยปกตริะยะเวลาการใหส้นิเชือ่แก่ลกูคา้ของกลุ่มบรษิทั มรีะยะเวลาตัง้แต่ 30 - 90 วนั 
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บรษิทัมรีายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2562 และ 2561       
มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

   (หน่วย : พนับาท) 

 
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 
 2562  2561 
    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม  30,652  23,372 
บวก ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูระหว่างงวด 3,802  7,434 
หกั กลบัรายการค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูระหว่างงวด (2,192)  (2,617) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถุินายน 32,262  28,189 

 
8. รายการระหว่างบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
บรษิทัมรีายการธุรกจิกบับรษิทัและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั บรษิทัเหล่านี้เกีย่วขอ้งกนัโดยมกีารถอืหุน้ และ/หรอืกรรมการ
ร่วมกนั รายการธุรกจิดงักล่าวแสดงไวใ้นงบการเงนิตามเงื่อนไขและเกณฑก์ารคา้ทัว่ไป และใกลเ้คยีงกบัราคาตลาด 

 
รายการธุรกจิระหว่างบรษิัทและบุคคลที่เกีย่วขอ้งกนัทีม่สีาระส าคญัส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่
30 มถุินายน 2562 และ 2561 มดีงันี้ 
 

    (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 นโยบาย                      

การก าหนดราคา 
ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 

 2562 2561 2562 2561 
รายไดจ้ากการขาย      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ราคาตลาด 1,239 813 1,239 813 

      
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร      

บรษิทัย่อย   ตามทีต่กลงร่วมกนั     -     - 34     22 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ราคาตลาด 9     - 9     - 

รวม  9     - 43 22 

      
รายไดอ้ื่น      

บรษิทัย่อย ตามทีต่กลงร่วมกนั     -     - 96 64 
บรษิทัย่อยทางออ้ม ตามทีต่กลงร่วมกนั     -     - 1,050     - 

รวม      -     - 1,146     64 

      
รายไดด้อกเบีย้รบั      

บรษิทัย่อย รอ้ยละ 4.0 ต่อปี     -     -     - 1,117 
บรษิทัร่วม รอ้ยละ 5.5 ต่อปี 152 231 152 230 

รวม  152 231 152 1,347 
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    (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 นโยบาย                      

การก าหนดราคา 
ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 

 2562 2561 2562 2561 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิารส าคญั      
     ผลประโยชน์ปัจจุบนั  7,367 6,518 6,887 5,198 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 188 119 127 85 
รวม  7,555 6,637 7,014 5,283 

 
    (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 นโยบาย                      

การก าหนดราคา 
ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 

 2562 2561 2562 2561 
รายไดจ้ากการขาย      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ราคาตลาด 2,529 1,790 2,529 1,790 

      
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร      

บรษิทัย่อย   ตามทีต่กลงร่วมกนั     -     - 68     56 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ราคาตลาด 9     - 9     - 

รวม  9     - 77 56 

      
รายไดอ้ื่น      

บรษิทัย่อย ตามทีต่กลงร่วมกนั     -     - 192 160 
บรษิทัย่อยทางออ้ม ตามทีต่กลงร่วมกนั     -     - 2,100     - 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ตามทีต่กลงร่วมกนั     - 20     - 20 

รวม      - 20 2,292 180 

      
รายไดด้อกเบีย้รบั      

บรษิทัย่อย รอ้ยละ 4.0 ต่อปี     -     -     - 7,063 
บรษิทัร่วม รอ้ยละ 5.5 ต่อปี 342 453 342 453 

รวม  342 453 342 7,516 

      
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ตามทีต่กลงร่วมกนั 15     13 15 13 

     
ค่าตอบแทนผูบ้รหิารส าคญั      
     ผลประโยชน์ปัจจุบนั  11,721 13,413 10,761 10,773 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 314 238 216 170 
รวม  12,035 13,651 10,977 10,943 
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ยอดคงเหลอืทีม่สีาระส าคญักบับรษิทัและบุคคลที่เกีย่วขอ้ง ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561       
มดีงันี้ 

 
   (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 

 
30 มถุินายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561         
30 มถุินายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561           
ลกูหนี้การคา้ – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  1,496 702 1,496 702 

      
ลกูหนี้อื่น – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      
   บรษิทัย่อย          -         - 912 1,037 
   บรษิทัย่อยทางออ้ม          -         - 375         - 
   บรษิทัร่วม  148 156 148 156 

รวม  148 156 1,435 1,193 

      
เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      
บรษิทัร่วม  11,000 14,000 11,000 14,000 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู  (7,098) (7,098) (7,098) (7,098) 

สทุธ ิ  3,902 6,902 3,902 6,902 

      
เจา้หนี้อื่น – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  16 13 16 13 

      
หนี้สนิตามภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน     
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – ผูบ้รหิาร       
       ส าคญั 4,635 3,358 4,062 3,091 

 
ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิัทมเีงนิใหกู้้ยมืแก่บรษิัทร่วม จ านวน 11.00 ล้านบาท และ
จ านวน 14.00 ลา้นบาท ตามล าดบั เงนิใหกู้ย้มืดงักล่าวมดีอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 5.50 ต่อปี ไม่มคี ้าประกนั บรษิทัไม่
มคีวามประสงคท์ีจ่ะเรยีกช าระคนืเงนิกูย้มืดงักล่าวภายในระยะเวลา 1 ปี เพื่อเป็นการสนบัสนุนสภาพคล่องของบรษิทั
ร่วมดงักล่าว 
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9. สนิคา้คงเหลอื – สทุธ ิ
 
  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  30 มถุินายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
     
วตัถุดบิ  86,493  77,318 
งานระหว่างท า   25,843  18,719 
สนิคา้ส าเรจ็รปู  107,576  91,379 
สนิคา้ระหว่างทาง  335  32 
รวม  220,247  187,448 
หกั ค่าเผื่อสนิคา้เสือ่มคุณภาพและมลูค่าสนิคา้ลดลง  (12,463)  (12,195) 
สนิคา้คงเหลอื – สทุธ ิ  207,784  175,253 

 
บริษัทมีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและมูลค่าสินค้าลดลงส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่          
30 มถุินายน 2562 และ 2561 ดงัต่อไปนี้ 
 
  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 
  2562  2561 
     
ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม   12,195  4,820 
การปรบัลดมลูค่าเป็นมลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บั  268  4,088 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถุินายน  12,463  8,908 

 
10. เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้
 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2562 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิัทย่อยทางอ้อมมเีงนิฝากธนาคารจ านวน 21.40 ล้าน
บาท และ 21.31 ลา้นบาท ตามล าดบั มขีอ้จ ากดัการใชเ้น่ืองจากเป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัเงนิกูย้มืกบัธนาคารพาณิชย์
ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14 
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11. เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย – สทุธ ิ
 

 

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

   
30 มถุินายน            

2562  
31 ธนัวาคม 

2561  
30 มถุินายน            

2562  
31 ธนัวาคม 

2561 
 30 มถุินายน            

2562  
31 ธนัวาคม 

2561 
              
บรษิทัย่อยทางตรง              
QTC – Panco Co., Ltd.   21,947  21,947  85.00  85.00  18,655  18,655 
บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล พาวเวอร ์จ ากดั   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 



__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ                       22 
(    นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ   )  ( นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร )  

 

12.   เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม – สทุธ ิ
 

             (หน่วย : พนับาท) 
       งบการเงนิรวม 

   ทุนช าระแล้ว  สดัส่วนเงนิลงทุน (รอ้ยละ)  วธิรีาคาทุน  วธิสี่วนไดเ้สยี 

 ประเภทกจิการ  
30 มถุินายน            

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561  
30 มถุินายน            

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 30 มถุินายน            

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561  
30 มถุินายน            

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
                  
บรษิทั พพีดีบับลวิอ ีจ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า                 
       จากพลงังานทางเลอืก  1,000  1,000  49.98  49.98  500  500        -        - 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม           (500)  (500)        -        - 
สุทธ ิ                 -        -        -        - 

                  
            (หน่วย : พนับาท) 
       งบการเงนิเฉพาะ 

   ทุนช าระแล้ว  สดัส่วนเงนิลงทุน (รอ้ยละ)  วธิรีาคาทุน 

 ประเภทกจิการ  
30 มถุินายน           

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561  
30 มถุินายน            

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 30 มถุินายน            

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
              
บรษิทั พพีดีบับลวิอ ีจ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า             
       จากพลงังานทางเลอืก  1,000  1,000  49.98  49.98  500  500 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม           (500)  (500) 
สุทธ ิ                 -        - 
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13. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สทุธ ิ    
 
 ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2562 มีรายการเปลี่ยนแปลงอย่างย่อในบญัช ีที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ ดงัต่อไปนี้ 

 
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    
มลูค่าสทุธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2562 689,299  345,976 
ซือ้สนิทรพัยร์ะหว่างงวด 12,791  11,050 
จ าหน่ายสนิทรพัยร์ะหว่างงวด (3,257)  (1,530) 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบังวด (32,801)  (22,369) 
มลูค่าสทุธติามบญัช ีณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 666,032  333,127 

 
บรษิทัย่อยทางออ้มไดจ้ดจ านองทีด่นิพรอ้มอาคาร สิง่ปลูกสรา้งบนทีด่นิและอุปกรณ์ผลติกระแสไฟฟ้าซึง่ตดิตัง้บนดนิ
เพื่อใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัวงเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (หมายเหตุ 14) 
 

14. เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 
 

การเปลี่ยนแปลงในบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562                
มรีายละเอยีดดงันี้ 
 
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 99,539  10,139 
หกั จ่ายช าระคนื (37,620)  (4,200) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 61,919  5,939 
หกั สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (61,919)  (5,939) 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สทุธ ิ                    -                          - 

 
ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2562 บรษิัทมเีงนิกู้ยมืจากธนาคารจ านวน 15.04 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ MLR-1.50    
ต่อปี ส าหรบั 12 เดือนแรกนับจากวนัที่เบกิเงนิกู้งวดแรกและ อตัราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-1.00 ต่อปี ส าหรบังวด          
ทีเ่หลอื มกี าหนดช าระคนื 0.70 ลา้นบาทต่อเดอืน โดยเริม่ช าระตัง้แต่เดอืนมถุินายน 2561 และครบก าหนดช าระงวด
สดุทา้ยในเดอืนมนีาคม 2563  
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บริษัทย่อยทางอ้อมมีวงเง ินสนิเชื่อจากธนาคารจ านวน 535.00 ล้านบาท อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี 
ส าหรบั 18 เดอืนแรกนับจากวนัทีเ่บกิเงนิกูง้วดแรกและ อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ MLR-1.50 ต่อปี ส าหรบังวดทีเ่หลอื            
มีก าหนดช าระคืน 5.57 ล้านบาทต่อเดือน โดยเริ่มช าระตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2555 และครบก าหนดช าระงวด
สุดท้ายในเดอืนเมษายน 2563 เงนิกู้ยมืนี้ค ้าประกนัโดยการจดจ านองทีด่นิพร้อมสิง่ปลูกสร้างบนที่ดนิและอุปกรณ์
ผลติกระแสไฟฟ้า และการโอนสทิธทิีจ่ะถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากธนาคารและโอนสทิธกิารรบัเงนิทีจ่ะไดร้บัภายใต้
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า  

 
15. หนี้สนิภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์พนกังาน 

 
ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2562 บรษิทัมรีายการเปลีย่นแปลงประมาณการหนี้สนิตามภาระผูกพนั
ส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน ดงัต่อไปนี้ 
 
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 11,117  10,843 
ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 1,617  906 
ตน้ทุนทางการเงนิ 259  242 
ตน้ทุนบรกิารในอดตี 2,515  2,515 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 15,508  14,506 
หกั สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (872)  (872) 
สทุธ ิ 14,636  13,634 

 
เมื่อวนัที ่5 เมษายน 2562 สภานิตบิญัญตัแิห่งชาตไิดป้ระกาศพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานฉบบัที ่7 พ.ศ.  2562 
ในราชกจิจานุเบกษา ซึง่ใหส้ทิธแิก่ลูกจา้งทีท่ างานตดิต่อกนัครบ 20 ปีขึน้ไป ไดร้บัค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัรา
สุดทา้ย 400 วนั กฎหมายฉบบัปรบัปรุงจะมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 5 พฤษภาคม 2562 และจะส่งผลใหภ้าระผูกพนั
ผลประโยชน์พนกังานรวมถงึตน้ทุนบรกิารในอดตีในก าไรขาดทุนเพิม่ขึน้จ านวน 2.51 ลา้นบาท ในงบการเงนิรวมและ
งบการเงนิเฉพาะบรษิทั  
 

16. ทุนจดทะเบยีน 
 
ในการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2562 ที่ประชุมผู้ถอืหุน้มมีตอินุมตัิการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 429,240,725 บาท เป็น 341,092,557 บาท โดยการลดหุ้นสามญัจด
ทะเบยีนที่ยงัมไิด้น าออกจ าหน่ายจ านวน 88,148,168 หุ้น และได้จดทะเบยีนลดทุนกบักรมพฒันาธุรกจิการคา้เมื่อ
วนัที ่8 พฤษภาคม 2562 
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17. สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 
  
บรษิทัไม่มนีโยบายทีจ่ะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเกง็ก าไรหรอืเพื่อการค้า 
สญัญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามไีว้เพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการผนัผวนของอตัรา
แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
 
ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2562 บรษิัทมสีญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าส าหรบัการรบัช าระเงนิจากลูกหนี้
การคา้และจ่ายช าระเงนิเจา้หนี้การคา้ทีเ่ปิดสถานะไวซ้ึง่มอีายุระหว่าง 1 เดอืน ถงึ 3 เดอืน ดงันี้ 
 
 จ านวนเงนิตราต่างประเทศ 

(พนัหน่วย) 
 อตัราแลกเปลีย่นตามสญัญา 

(บาท) 
 

สญัญาขายเงนิตราต่างประเทศลว่งหน้าส าหรบัการรบัช าระเงนิลกูหนี้การคา้ 
สกุลเงนิเหรยีญออสเตรเลยี 41  21.25 – 21.88 
สกุลเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิา 618  30.66 – 31.62 

 
18. สว่นงานด าเนินงาน 

 
บรษิทัมกีารจดักลุ่มส่วนงานทีร่ายงานตามภูมศิาสตรใ์นประเทศและต่างประเทศ ส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืน
สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2562 และ 2561 มดีงันี้ 
 

       (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 
 ผลติและจ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้า ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า  
 ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ รวม 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
         
รายไดจ้ากการขาย 113,666 144,769 72,559 88,764 36,702 36,918 222,927 270,451 
ตน้ทุนขาย (87,205) (138,117) (54,483) (72,499) (9,995) (11,673) (151,683) (222,289) 

ก าไรขัน้ตน้ 26,461 6,652 18,076 16,265 26,707 25,245 71,244 48,162 
         
รายไดจ้ากการบรกิาร 7,175 6,090         -         -         -         - 7,175 6,090 
ตน้ทุนบรกิาร (4,361) (2,971)         -         -         -         - (4,361) (2,971) 
ก าไรขัน้ตน้ 2,814 3,119         -         -         -         - 2,814 3,119 
         
ดอกเบี้ยจ่าย       (2,015) (4,004) 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย      (19,173) (18,444) 
        
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้      39,025 13,543 

        
รวมสินทรพัย ์      1,803,682 1,896,005 

รวมหน้ีสิน      243,860 508,693 
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       (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 
 ผลติและจ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้า ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า  
 ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ รวม 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
         
รายไดจ้ากการขาย 270,128 207,852 138,015 105,099 74,700 72,874 482,843 385,825 
ตน้ทุนขาย (180,324) (205,228) (96,899) (86,076) (19,279) (23,108) (296,502) (314,412) 
ก าไรขัน้ตน้ 89,804 2,624 41,116 19,023 55,421 49,766 186,341 71,413 
         
รายไดจ้ากการบรกิาร 10,712 9,942         -         -         -         - 10,712 9,942 
ตน้ทุนบรกิาร (8,273) (6,108)         -         -         -         - (8,273) (6,108) 
ก าไรขัน้ตน้ 2,439 3,834         -         -         -         - 2,439 3,834 
         
ดอกเบี้ยจ่าย       (5,232) (8,516) 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย      (38,024) (36,404) 
        
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได ้      117,389 (35,063) 

        
รวมสินทรพัย ์      1,803,682 1,896,005 

รวมหน้ีสิน      243,860 508,693 

 
ลกูคา้รายใหญ่  
ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562 และ 2561 รายได้จากลูกค้าหลกัซึ่งเป็นหน่วยงานภาครฐัและ
บรษิทัเอกชน จ านวน 107.94 ลา้นบาท และ 127.77 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562 และ 2561 รายได้จากลูกค้าหลกัซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐและ
บรษิทัเอกชน จ านวน 266.04 ลา้นบาท และ 134.88 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

19. ภาระผกูพนัและหนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อยทางออ้มมภีาระผูกพนัจากการทีธ่นาคารในประเทศไดอ้อกหนงัสอื       
ค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัการปฏบิตัิตามสญัญาซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกจิเป็นจ านวนเงนิ 89.70 ล้านบาท และ 3.30          
ลา้นบาท ตามล าดบั 
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