
 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของ                                            

ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทั ควิทซี ีเอนเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) และ
บรษิทัย่อย ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นรวมและเฉพาะของบรษิทั 
ส าหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมและเฉพาะของบรษิทั และงบกระแสเงนิสดรวมและเฉพาะของบรษิทั ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั
และหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท 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 าขึ้น
ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญั 
 
 
 
นายนรินทร ์ จรูะมงคล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
ทะเบยีนเลขที ่8593 
 
บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
7 พฤศจกิายน 2562 

 



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พนับาท)

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 5 122,668 118,789 55,618 69,694

เงนิลงทุนชวัคราว 6 515,878 466,341 379,849 351,869

ลกูหนีการคา้และรายไดท้ยีงัไมเ่รยีกชําระ

     - ลกูคา้ทวัไป - สุทธิ 7 165,990 255,756 144,321 229,036

     - บรษิทัทเีกยีวขอ้ง 7, 8 2,395 702 2,395 702

ลกูหนีอนื - ลกูคา้ทวัไป 592 1,140 21 211

ลกูหนีอนื - บรษิทัทเีกยีวขอ้ง 8 300 156 1,716 1,193

สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 9 231,747 175,253 231,747 175,253

ภาษมีลูคา่เพมิรอเรยีกคนื 30,245 29,683 27,481 26,848

คา่ใชจ้า่ยจ่ายล่วงหน้า 10,869 4,122 10,847 4,057

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 19,102 13,106 18,642 12,794

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,099,786 1,065,048 872,637 871,657

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จาํกดัในการใช้ 10 21,401 21,307 -                    -                    

เงนิลงทุนใน

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

  - บรษิทัร่วม - สุทธิ 12 -                    -                    -                    -                    

เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทเีกยีวขอ้ง - สุทธิ 8 3,902 6,902 3,902 6,902

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 14 679,582 689,299 350,314 345,976

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์- สุทธิ 2,951 4,188 2,881 4,020

คา่บรกิารเชอืมต่อโครงขา่ยกระแสไฟฟ้า - สุทธิ 4,009 4,255 -                    -                    

สญัญาขายไฟฟ้า - สุทธิ 102,614 108,907 -                    -                    

คา่ความนิยม - สุทธิ -                    -                    -                    -                    

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธิ 17,805 15,954 14,021 13,274

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 3,384 3,126 3,260 2,836

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 835,648 853,938 942,671 941,301

รวมสินทรพัย์ 1,935,434 1,918,986 1,815,308 1,812,958

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 1

งบการเงินเฉพาะของบริษทังบการเงินรวม



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พนับาท)

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หนีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากธนาคาร 141,803 202,082 141,803 202,082

เจา้หนีการคา้ 64,797 98,223 64,797 98,223

เจา้หนีอนื - ผูค้า้ทวัไป 6,940 11,033 6,421 8,546

เจา้หนีอนื - บรษิทัทเีกยีวขอ้งกนั 8 -                    13 -                    13

ส่วนทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนึงปี

- เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 15 43,109 75,240 3,839 8,400

- หนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 1,674 2,196 1,482 1,805

- หนีสนิตามภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 16 872 754 872 754

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 6,247 -                    6,247 -                    

คา่ใชจ้า่ยคา้งจ่าย 27,402 22,999 23,803 20,625

เงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้ 22,215 16,421 22,215 16,421

หนีสนิหมนุเวยีนอนื 10,003 11,397 8,384 9,486

รวมหนีสินหมุนเวียน 325,062 440,358 279,863 366,355

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ 15 -                    24,299 -                    1,739

หนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ - สุทธิ 2,337 2,322 2,238 1,809

หนีสนิตามภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ 16 15,122 10,363 14,050 10,089

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 17,459 36,984 16,288 13,637

รวมหนีสิน 342,521 477,342 296,151 379,992

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 2

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พนับาท)

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หนีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรอืนหุน้ - หุน้สามญั มลูคา่หุน้ละ 1 บาท

ทุนจดทะเบยีน 341,092,557 หุน้ 17 341,093 429,241 341,093 429,241

    (2561 : 429,240,725 หุน้)

ทุนทอีอกจาํหน่ายและชาํระเตม็มลูคา่แลว้ 

    341,092,557 หุน้ 17 341,093 341,093 341,093 341,093

ส่วนเกนิมลูคา่หุน้สามญั 1,136,572 1,136,572 1,136,572 1,136,572

ส่วนเกนิมลูคา่หุน้จากการรวมธุรกจิ 42,295 42,295 -                    -                    

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

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

 - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 53,617 (98,929)               21,492 (64,699)               

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถ้อืหุน้ (2,393)                (1,509)                -                    -                    

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั 1,591,184 1,439,522 1,519,157 1,432,966

ส่วนไดเ้สยีทไีมอ่ยูใ่นอํานาจควบคมุในบรษิทัยอ่ย 1,729 2,122 -                    -                    

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 1,592,913 1,441,644 1,519,157 1,432,966

รวมหนีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,935,434 1,918,986 1,815,308 1,812,958

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



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

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้จากการขายและการให้บริการ

รายไดจ้ากการขาย 202,257 239,583 169,134 209,767

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 6,804 6,645 6,804 6,485

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 8, 19 209,061 246,228 175,938 216,252

ต้นทุนขายและบริการ

ตน้ทุนขาย (130,620)           (205,618)           (121,229)           (195,963)           

ตน้ทุนบรกิาร (4,355)              (2,705)              (4,355)              (2,705)              

รวมต้นทุนขายและบริการ 19 (134,975)           (208,323)           (125,584)           (198,668)           

กาํไรขนัต้น 74,086 37,905 50,354 17,584

กําไรจากอตัราแลกเปลยีน 1,103 2,589 1,103 2,569

รายไดอ้นื 8 3,338 4,304 3,895 4,494

กาํไรกอ่นค่าใช้จ่าย 78,527 44,798 55,352 24,647

ค่าใชจ้่ายในการขาย (10,175)             (13,098)             (10,175)             (13,098)             

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 8 (25,734)             (25,777)             (23,881)             (20,577)             

รวมค่าใช้จ่าย (35,909)             (38,875)             (34,056)             (33,675)             

กาํไร (ขาดทุน) กอ่นต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 42,618 5,923 21,296 (9,028)              

ตน้ทุนทางการเงนิ 19 (1,462)              (3,709)              (823)                 (2,239)              

กาํไร (ขาดทุน) กอ่นภาษีเงินได้ 41,156 2,214 20,473 (11,267)             

ผลประโยชน์ภาษเีงนิได ้(ภาษเีงนิได)้ (6,311)              178 (6,595)              178

กาํไร (ขาดทุน) ของการดาํเนินงานต่อเนือง 34,845 2,392 13,878 (11,089)             

ขาดทุนของการดําเนินงานทยีกเลกิ 13 (1,578)              (24)                  -                   -                  

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด 33,267 2,368 13,878 (11,089)             

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน

รายการทสีามารถจดัประเภทใหม่เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

   ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่างบการเงนิ - สทุธจิากภาษเีงนิได้ (176)                 (416)                 -                   -                  

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษีเงินได้ (176)                 (416)                 -                   -                  

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็สาํหรบังวด 33,091 1,952 13,878 (11,089)             

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพูลพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหวา่งกาลนี 4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



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

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน

(หน่วย : พนับาท)

2562 2561 2562 2561

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) 

สว่นทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 33,504 2,372 13,878 (11,089)             

สว่นไดเ้สยีทไีม่อยู่ในอํานาจควบคุม (237)                 (4)                    -                   -                  

33,267 2,368 13,878 (11,089)             

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็

สว่นทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 33,354 2,019 13,878 (11,089)             

สว่นไดเ้สยีทไีม่อยู่ในอํานาจควบคุม (263)                 (67)                  -                   -                  

33,091 1,952 13,878 (11,089)             

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพืนฐาน

กําไร (ขาดทุน) (บาทต่อหุน้) 0.10 0.01 0.04 (0.03)                

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลยีถ่วงนําหนกั (พนัหุน้) 341,093 341,093 341,093 341,093

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพูลพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหวา่งกาลนี 5

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



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

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้จากการขายและการให้บริการ

รายไดจ้ากการขาย 685,100 625,408 577,278 522,718

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 17,515 16,587 17,515 16,587

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 8, 19 702,615 641,995 594,793 539,305

ต้นทุนขายและบริการ

ตน้ทุนขาย (427,122)           (520,030)           (398,451)           (487,267)           

ตน้ทุนบรกิาร (12,627)             (8,813)              (12,627)             (8,813)              

รวมต้นทุนขายและบริการ 19 (439,749)           (528,843)           (411,078)           (496,080)           

กาํไรขนัต้น 262,866 113,152 183,715 43,225

กําไรจากอตัราแลกเปลยีน 3,613 3,528 3,613 3,512

รายไดอ้นื 8 11,667 12,734 13,063 16,910

กาํไรกอ่นค่าใช้จ่าย 278,146 129,414 200,391 63,647

สว่นแบ่งขาดทุนของบรษิทัรว่มตามวธิสีว่นไดเ้สยี -                  (1,027)              -                   -                  

ขาดทุนจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มทางออ้ม -                  (19,695)             -                   -                  

ค่าใชจ้่ายในการขาย (30,061)             (35,010)             (30,061)             (35,010)             

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 8 (82,847)             (94,152)             (74,430)             (111,854)           

รวมค่าใช้จ่าย (112,908)           (149,884)           (104,491)           (146,864)           

กาํไร (ขาดทุน) กอ่นต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 165,238            (20,470)             95,900              (83,217)             

ตน้ทุนทางการเงนิ 19 (6,694)              (12,225)             (4,209)              (7,191)              

กาํไร (ขาดทุน) กอ่นภาษีเงินได้ 158,544 (32,695)             91,691 (90,408)             

ผลประโยชน์ภาษเีงนิได ้(ภาษเีงนิได)้ (4,657)              (19,630)             (5,500)              (19,558)             

กาํไร (ขาดทุน) ของการดาํเนินงานต่อเนือง 153,887 (52,325)             86,191 (109,966)           

ขาดทุนของการดําเนินงานทยีกเลกิ 13 (1,578)              (178)                 -                   -                  

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด 152,309 (52,503)             86,191 (109,966)           

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน

รายการทสีามารถจดัประเภทใหม่เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

   ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่างบการเงนิ - สทุธจิากภาษเีงนิได้ (1,040)              (363)                 -                   -                  

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษีเงินได้ (1,040)              (363)                 -                   -                  

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็สาํหรบังวด 151,269 (52,866)             86,191 (109,966)           

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพูลพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหวา่งกาลนี 6

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



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

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน

(หน่วย : พนับาท)

2562 2561 2562 2561

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) 

สว่นทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 152,546 (52,476)             86,191 (109,966)           

สว่นไดเ้สยีทไีม่อยู่ในอํานาจควบคุม (237)                 (27)                  -                   -                  

152,309 (52,503)             86,191 (109,966)           

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็

สว่นทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 151,662 (52,784)             86,191 (109,966)           

สว่นไดเ้สยีทไีม่อยู่ในอํานาจควบคุม (393)                 (82)                  -                   -                  

151,269 (52,866)             86,191 (109,966)           

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพืนฐาน

กําไร (ขาดทุน) (บาทต่อหุน้) 0.44 (0.15)                0.25 (0.32)                

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลยีถ่วงนําหนกั (พนัหุน้) 341,093 341,090 341,093 341,090

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพูลพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหวา่งกาลนี 7

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



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

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน

(หน่วย : พนับาท)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน ส่วนได้เสีย

ทีออกและ ส่วนเกินมลูค่า ส่วนเกินมลูค่าหุ้น สาํรอง ผลต่างจากการ ทีไม่อยู่ใน รวมส่วนของ

รบัชาํระแล้ว หุ้นสามญั จากการรวมธรุกิจ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร แปลงค่างบการเงิน รวม อาํนาจควบคมุ ผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

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

แปลงใบสาํคญัแสดงสทิธเิป็นหุน้สามญั 5 38 -                    -                  -                  -                               43 -                   43

รายการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 5 38 -                    -                  -                  -                               43 -                   43

ขาดทุนสาํหรบังวด -                  -                  -                    -                  (52,476)            -                               (52,476)            (27)                   (52,503)            

ขาดทุนเบด็เสรจ็อนืสาํหรบังวด -                  -                  -                    -                  -                  (308)                              (308)                (55)                   (363)                

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                  -                  -                    -                  (52,476)            (308)                              (52,784)            (82)                   (52,866)            

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

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

กาํไรสาํหรบังวด -                  -                  -                    -                  152,546 -                               152,546 (237)                 152,309

ขาดทุนเบด็เสรจ็อนืสาํหรบังวด -                  -                  -                    -                  -                  (884)                              (884)                (156)                 (1,040)              

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                  -                  -                    -                  152,546 (884)                              151,662 (393)                 151,269

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2562 341,093 1,136,572 42,295 20,000 53,617 (2,393)                           1,591,184 1,729 1,592,913

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหวา่งกาลนี 8

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั



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

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้อืหุ้น

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน

(หน่วย : พนับาท)

ทุนเรือนหุ้น

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า สาํรอง

รบัชาํระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร รวม

งบการเงินเฉพาะของบริษทั

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

แปลงใบสาํคญัแสดงสทิธเิป็นหุน้สามญั 5 38 -                           -                           43

รายการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้อืหุ้น 5 38 -                           -                           43

ขาดทนุสาํหรบังวด -                          -                          -                           (109,966)                    (109,966)                    

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                          -                          -                           (109,966)                    (109,966)                    

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

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

กาํไรสาํหรบังวด -                          -                          -                           86,191 86,191

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                          -                          -                           86,191 86,191

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2562 341,093 1,136,572 20,000 21,492 1,519,157

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนิระหวา่งกาลนี 9

กาํไร (ขาดทุน) สะสม



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน

(หน่วย : พนับาท)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 156,966           (32,873)            91,691 (90,408)            

รายการปรบัปรงุกระทบกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสทุธิ

   ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 57,451 54,049 35,111 32,234

ค่าเผอืหนีสงสยัจะสญู - สุทธิ 1,587 4,362 1,587 4,362

ค่าเผอืสนิคา้เสอืมคุณภาพและมูลค่าสนิคา้ลดลง (1,705)              4,991 (1,705)              4,991

กําไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร (2,010)              (1,155)              (2,204)              (1,155)              

ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 7                     -                  -                  -                  

ขาดทุน (กําไร) ทยีงัไม่เกดิขนึจากอตัราแลกเปลยีน 539 (1,328)              539                  (1,328)              

กําไรจากการขายเงนิลงทุนชวัคราว (1,096)              (1,156)              (1,096)              (1,156)              

กําไรจากการปรบัมูลค่าเงนิลงทุนทยีงัไม่ไดเ้กดิขนึจรงิ (3,781)              (1,253)              (2,224)              (1,133)              

ค่าเผอืการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย -                  -                  -                  86,285

ค่าเผอืการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม -                  -                  -                  500

กลบัรายการค่าเผอืการดอ้ยค่าของเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ย -                  -                  -                  (54,352)            

ค่าเผอืการดอ้ยค่าของเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัรว่ม -                  4,035 -                  4,035

สว่นแบง่ขาดทุนของบรษิทัรว่มตามวธิสีว่นไดเ้สยี -                  1,027 -                  -                  

ขาดทุนจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มทางออ้ม -                  19,695 -                  -                  

สาํรองหนีสนิตามภาระผกูพนัสาํหรบัผลประโยชน์พนักงาน 4,488 816 3,716 715

ดอกเบยีจา่ย 6,694 12,225 4,209 7,191

เงินสดรบั (จ่าย) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

  ในสินทรพัยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 219,140           63,435 129,624            (9,219)              

   สินทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพิมขนึ) 

ลกูหนีการคา้และรายไดท้ยีงัไม่เรยีกชาํระ - ลกูคา้ทวัไป 88,339 46,104 83,288 42,920

ลกูหนีการคา้และรายไดท้ยีงัไม่เรยีกชาํระ - บรษิทัทเีกยีวขอ้ง (1,693)              27 (1,693)              27

ลกูหนีอนื - ลกูคา้ทวัไป 548 (1,120)              190 (197)                

ลกูหนีอนื - บรษิทัทเีกยีวขอ้ง (144)                (681)                (523)                 5,214

สนิคา้คงเหลอื (54,789)            (43,839)            (54,789)            (43,840)            

ภาษมูีลค่าเพมิรอเรยีกคนื (562)                (7,910)              (633)                 (10,626)            

ค่าใชจ้า่ยจา่ยลว่งหน้า (6,747)              (2,477)              (6,790)              (2,598)              

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื (3,570)              (4,893)              (3,306)              (3,019)              

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 737 586 568 584

   หนีสินดาํเนินงานเพิมขนึ (ลดลง)

เจา้หนีการคา้ (34,125)            44,488 (34,125)            44,488

เจา้หนีอนื - ผูค้า้ทวัไป (4,093)              8,039 (2,125)              8,619

เจา้หนีอนื - บรษิทัทเีกยีวขอ้ง (13)                  (10)                  (13)                  31                   

ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย 4,403               4,132 3,178 4,548

เงนิรบัลว่งหน้าจากลกูคา้ 5,794               (12)                  5,794               (12)                  

หนีสนิหมุนเวยีนอนื (1,394)              (767)                (1,102)              (425)                

เงินสดได้มาจากการดาํเนินงาน 211,831 105,102 117,543 36,495

จา่ยดอกเบยี (6,210)              (11,953)            (3,750)              (6,924)              

จา่ยภาษเีงนิได้ (2,427)              (2,328)              (2,541)              (2,256)              

เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 203,194 90,821 111,252 27,315

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 10

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน

(หน่วย : พนับาท)

2562 2561 2562 2561

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จํากดัในการใชเ้พมิขนึ (94)                  -                  -                   -                  

เงนิลงทุนชวัคราวลดลง (เพมิขนึ) (44,660)             (82,768)             (24,660)             40,935

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัทเีกยีวขอ้งลดลง 3,000 870 3,000 654,100

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยเพมิขนึ -                  -                  -                   (560,000)           

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มทางออ้มเพมิขนึ -                  (6,000)              -                   -                  

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายบรษิทัรว่มทางออ้ม -                  195,321 -                   -                  

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 3,666 3,547 2,889 3,547

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 68                   -                  -                   -                  

ซอืสนิทรพัยถ์าวร (40,949)             (59,149)             (38,262)             (58,712)             

ซอืโปรแกรมคอมพวิเตอร์ (128)                 (388)                 (121)                 (352)                 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (79,097)             51,433 (57,154)             79,518

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากธนาคารลดลง (60,279)             (135,230)           (60,279)             (135,230)           

เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารเพมิขนึ -                  15,039 -                   15,039

จ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (56,430)             (52,930)             (6,300)              (2,800)              

จ่ายชาํระเจา้หนีตามสญัญาเชา่การเงนิ (2,208)              (3,072)              (1,595)              (2,795)              

เงนิสดรบัจากการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธซิอืหุน้สามญั -                  43 -                   43

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (118,917)           (176,150)           (68,174)             (125,743)           

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิของบรษิทัย่อย

ทเีป็นเงนิตราต่างประเทศ (1,301)              (377)                 -                   -                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) – สทุธิ 3,879               (34,273)             (14,076)             (18,910)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 118,789 90,993 69,694 44,810

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินงวด 122,668 56,720 55,618 25,900

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม

รายการทไีม่ใชเ่งนิสด

ซอืสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงนิ 1,604               2,451 1,604               2,451

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพูลพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหวา่งกาลนี 11

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั
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(    นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ   )  ( นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร )  

  

บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแลว้) 
 
1. ลกัษณะการด าเนินงาน 

 
บรษิัท ควิทซีี เอนเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลติและจ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้าตามค าสัง่ซื้อของลูกคา้          
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “QTC” และเครื่องหมายการคา้ของลูกคา้ นอกจากนี้ บรษิทั
ยงัมกีารให้บรกิารด้านต่างๆ แก่ลูกค้า เช่น งานตรวจสอบเชค็สภาพและบ ารุงรกัษาตามก าหนดเวลางานซ่อมแซม   
และบ ารุงรกัษาหมอ้แปลง งานบรกิารเตมิน ้ามนัหมอ้แปลงไฟฟ้า งานบรกิารเช่าหมอ้แปลงไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อรองรบั
ความตอ้งการและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ทัง้ทีเ่ป็นลูกคา้ทีซ่ื้อหมอ้แปลงไฟฟ้าของบรษิทั และลูกคา้ทัว่ไป 

 
2. ขอ้มลูทัว่ไปและเกณฑใ์นการจดัท า  

 
งบการเงนิระหว่างกาลจดัท าขึ้นส าหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 และได้น าเสนอ                
ในสกุลเงนิไทยบาทตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 (ปรบัปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล    
โดยไม่ได้รวมขอ้มูลทัง้หมดในงบการเงินประจ าปีที่ได้จดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย ผู้ใช้           
งบการเงนิควรใชง้บการเงนิระหว่างกาลนี้ควบคู่กบังบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
 
งบการเงนิระหว่างกาลนี้ไดม้กีารจดัท าขึน้เป็นภาษาไทย การแปลงบการเงนิฉบบันี้เป็นภาษาอื่นควรใหส้อดคลอ้งกบั
งบการเงนิฉบบัภาษาไทย 
 
งบการเงนิระหว่างกาลนี้ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่7 พฤศจกิายน 2562 

 
เกณฑใ์นการน าเสนองบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิรวมนี้ไดร้วมงบการเงนิของบรษิทั ควิทซี ีเอนเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย QTC–Panco Co., Ltd. 
และ บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล เพาเวอร์ จ ากดั ซึ่งบรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 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 กนัยายน 2562 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และรายไดร้วมของบรษิทั
ย่อยส าหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 และ 2561 ในงบการเงนิรวมสรุปไดด้งันี้  
 

 

  
 

สนิทรพัยร์วมของบรษิัทย่อย
คดิเป็นอตัรารอ้ยละใน

สนิทรพัยร์วม 
รายไดร้วมของบรษิัทย่อยคดิเป็น 

อตัรารอ้ยละในรายไดร้วม 
   

สถานทีห่ลกั 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

ส าหรบังวดสามเดอืน 
สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 

ส าหรบังวดเกา้เดอืน 
สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 

บรษิทัย่อย ลกัษณะธุรกจิ ของธุรกจิ 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

         
ทางตรง         
QTC – Panco Co., Ltd. จ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้า ลาว 0.67 0.73 -    -    -    - 
บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล                

พาวเวอร ์จ ากดั 
ลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้า      

พลงังานทดแทน 
 

ไทย 29.05 28.99 0.28 0.05 0.25 2.35 
         

ทางออ้ม         

บรษิทั ควิ โซลาร ์1 จ ากดั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ ไทย 28.40 21.87 15.72 12.20 15.06 16.10 

 
ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยที่ส าคัญและยอดเงินลงทุนในบริษัทย่อยได้มีการ              
หกักลบออกจากงบการเงนิรวมแลว้ 

 
งบการเงินรวมจัดท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันส าหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันส าหรับการจัดท า               
งบการเงนิเฉพาะของบรษิทัหรอืเหตุการณ์ทางบญัชทีีค่ลา้ยคลงึกนั 

 
เมื่อวนัที ่10 สงิหาคม 2561 บรษิทัหยุดด าเนินงานบรษิทัย่อยทีไ่ม่ไดด้ าเนินการคอืบรษิทั QTC – Panco Co., Ltd. 
ซึ่งอยู่ในระหว่างด าเนินการเลกิกจิการ อย่างไรกต็ามบรษิทัพจิารณาว่าจะไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส าคญัต่องบการเงนิ
โดยรวม เน่ืองจากบรษิทัไดต้ัง้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและรายการบญัชอีื่นทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ 
 
บรษิทัย่อย 
บรษิัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบรษิัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบรษิัทเปิดรบัหรอืมสีทิธิ               
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี่ยวขอ้งกับกิจการนั ้นและมคีวามสามารถในการใช้อ านาจเหนือกิจการนัน้ท าให้
เกดิผลกระทบต่อจ านวนเงนิผลตอบแทนของบรษิทั งบการเงนิของบรษิทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงนิรวม นับแต่วนัที่
มกีารควบคุมจนถงึวนัทีก่ารควบคุมสิน้สุดลง  

 
3. นโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 

 
งบการเงนิระหว่างกาลนี้จดัท าขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชเีช่นเดยีวกบัที่ใชส้ าหรบัการจดัท างบการเงนิของบรษิทั         
และบรษิทัย่อยส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้ การปฎบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อก
และปรบัปรุงใหม่ การตคีวามมาตรฐาน รวมถงึแนวปฏิบตัทิางการบญัช ีซึ่งมผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี   
ทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 
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• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 เรื่อง “รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้”  
 

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

 
• ประกาศอื่นๆ 

 

ประกาศอื่นๆ ที่มีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2562 เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ การเปลีย่นแปลงส่วนใหญ่เกีย่วขอ้งกบัการปรบัปรุงถอ้ยค 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 ฉบบัที่ 7 เรื่อง “การเปิดเผย
ขอ้มลูส าหรบัเครื่องมอืทางการเงนิ” การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง “การป้องกนั
ความเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงานต่างประเทศ” และ การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบั
ที ่19 เรื่อง “การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน”  

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่มขีอ้ก าหนดใหม่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั ค านิยาม การรบัรูร้ายการ การจดั
ประเภทรายการ การวดัมูลค่า การด้อยค่าของสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิ รวมถึงการใหแ้นวทางปฏบิตัิ
เกีย่วกบัการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง 

 
บริษัทและบริษัทย่อยจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่นี้มาถือปฏิบตัิเมื่อมีผลบงัคบัใช้ ปัจจุบนั            
ฝ่ายบรหิารอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบต่องบการเงนิในงวดทีเ่ริม่ตน้ใชม้าตรฐานเหล่านี้ 
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4. การประมาณการและการใชดุ้ลยพนิิจ 
 

ในการจดัท างบการเงนิระหว่างกาล ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานเกี่ยวกบัการรบัรู ้
และการวดัมูลค่าของสินทรพัย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพนิิจ      
การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานทีจ่ดัท าโดยฝ่ายบรหิาร  

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

 
5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 30 กนัยายน  

2562  
31 ธนัวาคม  

2561 
 30 กนัยายน  

2562  
31 ธนัวาคม  

2561 
        

เงนิสด  6,995  27,123  6,983  27,092 
เงนิฝากธนาคาร - บญัชกีระแสรายวนั 44,216  22,984  17,781  9,283 
เงนิฝากธนาคาร - บญัชอีอมทรพัย ์ 71,457  68,682  30,854  33,319 

รวม 122,668  118,789  55,618  69,694 

 
6. เงนิลงทุนชัว่คราว 
 

รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 มดีงันี้ 
 
   (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 466,341  351,869 
บวก เงนิลงทุนเพิม่ 164,660  144,660 
หกั จ าหน่ายออก                                                                      (118,904)  (118,904) 
ก าไรจากการปรบัมลูค่าทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ 3,781  2,224 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 515,878  379,849 

 
กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนชัว่คราวในกองทุนเปิด ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
ทัว่ไป เงินลงทุนดงักล่าวไม่มขีอ้จ ากดัในการเบกิถอน 
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7. ลูกหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระ – สุทธ ิ
 

                 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 30 กนัยายน 

2562  
31 ธนัวาคม  

2561 
 30 กนัยายน  

2562  
31 ธนัวาคม  

2561 
        
กจิการอื่นๆ  198,229  286,408  176,560  259,688 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั      2,395  702  2,395  702 
รวม 200,624  287,110  178,955  260,390 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (32,239)  (30,652)  (32,239)  (30,652) 
สุทธ ิ 168,385  256,458  146,716  229,738 

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

                   (หน่วย : พนับาท)   
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 30 กนัยายน 

2562  
31 ธนัวาคม  

2561 
 30 กนัยายน 

2562  
31 ธนัวาคม  

2561 
ลูกหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระ  
    – ลูกคา้ทัว่ไป – สุทธ ิ

      

ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 141,044  171,530  119,375  157,611 
เกนิก าหนดช าระ :        
     ไม่เกนิ 3 เดอืน 10,614  71,802  10,614  59,001 
     3 – 6 เดอืน 1,948  4,603  1,948  4,603 
     6 – 12 เดอืน 8,894  7,490  8,894  7,490 
     มากกว่า 12 เดอืน 35,729  30,983  35,729  30,983 
รวม      198,229  286,408  176,560  259,688 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (32,239)  (30,652)  (32,239)  (30,652) 
สุทธ ิ 165,990  255,756  144,321  229,036 
        
ลูกหนี้การคา้ – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง        
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 2,070  261  2,070  261 
เกนิก าหนดช าระ :        
     ไม่เกนิ 3 เดอืน 325  441  325  441 
รวม 2,395  702  2,395  702 

 
โดยปกตริะยะเวลาการใหส้นิเชือ่แก่ลูกคา้ของกลุ่มบรษิทั มรีะยะเวลาตัง้แต่ 30 - 90 วนั 
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บรษิทัมรีายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญส าหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 และ 2561       
มรีายละเอยีดดงันี้ 
 
   (หน่วย : พนับาท) 

 
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 
 2562  2561 
    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม  30,652  23,372 
บวก ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูระหว่างงวด 4,129  8,405 
หกั กลบัรายการค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูระหว่างงวด (2,542)  (4,043) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 32,239  27,734 

 
8. รายการระหว่างบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
บรษิทัมรีายการธุรกจิกบับรษิทัและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั บรษิทัเหล่านี้เกีย่วขอ้งกนัโดยมกีารถอืหุน้ และ/หรอืกรรมการ
ร่วมกนั รายการธุรกจิดงักล่าวแสดงไวใ้นงบการเงนิตามเงือ่นไขและเกณฑก์ารคา้ทัว่ไป และใกลเ้คยีงกบัราคาตลาด 

 
รายการธุรกิจระหว่างบรษิัทและบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนัที่มสีาระส าคญัส าหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่
30 กนัยายน 2562 และ 2561 มดีงันี้ 
 
    (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 นโยบาย                      

การก าหนดราคา 
ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 

 2562 2561 2562 2561 
รายไดจ้ากการขาย      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ราคาตลาด 1,934 1,692 1,934 1,692 

      
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร      

บรษิทัย่อย   ตามทีต่กลงร่วมกนั       -       - 34       - 

      
รายไดอ้ื่น      

บรษิทัย่อย ตามทีต่กลงร่วมกนั       -       - 96 173 
บรษิทัย่อยทางออ้ม ตามทีต่กลงร่วมกนั       -       - 1,050       - 

รวม        -       - 1,146 173 

      
รายไดด้อกเบีย้รบั      

บรษิทัย่อย รอ้ยละ 4.0 ต่อปี       -       -       - 147 
บรษิทัร่วม รอ้ยละ 5.5 ต่อปี 152 236 152 236 

รวม  152 236 152 383 
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    (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 นโยบาย                      

การก าหนดราคา 
ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 

 2562 2561 2562 2561 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร      
     บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ตามทีต่กลงร่วมกนั       - 14       - 14 

      
ค่าตอบแทนผูบ้รหิารส าคญั      
     ผลประโยชน์ปัจจุบนั  6,042 5,414 5,562 4,964 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 157 119 108 85 
รวม  6,199 5,533 5,670 5,049 

 
    (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 นโยบาย                      

การก าหนดราคา 
ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 

 2562 2561 2562 2561 
รายไดจ้ากการขาย      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ราคาตลาด 4,463 3,482 4,463 3,482 

      
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร      

บรษิทัย่อย   ตามทีต่กลงร่วมกนั       -       - 102       - 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ราคาตลาด 9       - 9       - 

รวม  9       - 111       - 

      
รายไดอ้ื่น      

บรษิทัย่อย ตามทีต่กลงร่วมกนั       -       - 288 389 
บรษิทัย่อยทางออ้ม ตามทีต่กลงร่วมกนั       -       - 3,150       - 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ตามทีต่กลงร่วมกนั       - 20       - 20 

รวม        - 20 3,438 409 

      
รายไดด้อกเบีย้รบั      

บรษิทัย่อย รอ้ยละ 4.0 ต่อปี       -       -       - 7,210 
บรษิทัร่วม รอ้ยละ 5.5 ต่อปี 494 689 494 689 

รวม  494 689 494 7,899 

      
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ตามทีต่กลงร่วมกนั 15 14 15 14 

     
ค่าตอบแทนผูบ้รหิารส าคญั      
     ผลประโยชน์ปัจจุบนั  17,763 17,088 16,323 15,738 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 471 358 324 254 
รวม  18,234 17,446 16,647 15,992 
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ยอดคงเหลอืทีม่สีาระส าคญักบับรษิทัและบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561       
มดีงันี้ 

 
   (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 

 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561         
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561           
ลูกหนี้การคา้ – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  2,395 702 2,395 702 

      
ลูกหนี้อื่น – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      
   บรษิทัย่อย          -         - 1,041 1,037 
   บรษิทัย่อยทางออ้ม          -         - 375         - 
   บรษิทัร่วม  300 156 300 156 

รวม  300 156 1,716 1,193 

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

สุทธ ิ  3,902 6,902 3,902 6,902 

      
เจา้หนี้อื่น – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง          - 13         - 13 

      
หนี้สนิตามภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน     
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – ผูบ้รหิาร       
       ส าคญั 4,792 3,358 4,170 3,091 

 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิัทมเีงนิใหกู้้ยมืแก่บรษิทัร่วม จ านวน 11.00 ล้านบาท และ
จ านวน 14.00 ล้านบาท ตามล าดบั เงนิให้กู้ยมืดงักล่าวมดีอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ 5.50 ต่อปี ไม่มคี ้าประกนั บรษิทั            
ไม่มคีวามประสงค์ที่จะเรยีกช าระคนืเงนิกู้ยมืดงักล่าวภายในระยะเวลา 1 ปี เพื่อเป็นการสนับสนุนสภาพคล่องของ
บรษิทัร่วมดงักล่าว  
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9. สนิคา้คงเหลอื – สุทธ ิ
 
  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
     
วตัถุดบิ  96,794  77,318 
งานระหว่างท า   29,711  18,719 
สนิคา้ส าเรจ็รปู  110,641  91,379 
สนิคา้ระหว่างทาง  5,091  32 
รวม  242,237  187,448 
หกั ค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมคุณภาพและมลูค่าสนิคา้ลดลง  (10,490)  (12,195) 
สนิคา้คงเหลอื – สุทธ ิ  231,747  175,253 

 
บริษัทมีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและมูลค่าสินค้าลดลงส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่          
30 กนัยายน 2562 และ 2561 ดงัต่อไปนี้ 
 
  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 
  2562  2561 
     
ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม   12,195  4,820 
การปรบัลดมลูค่าเป็นมลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บั  (1,705)  4,991 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน  10,490  9,811 

 
10. เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยทางอ้อมมีเงินฝากธนาคารจ านวน 21.40                
ล้านบาท และ 21.31 ล้านบาท ตามล าดบั มขีอ้จ ากดัการใช้เนื่องจากเป็นหลกัทรพัย์ค ้าประกนัเงนิกู้ยมืกบัธนาคาร
พาณิชยต์ามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15 
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11. เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย – สุทธ ิ

 
เมื่อวนัที ่27 กนัยายน 2562 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ควิทซี ีโกลบอล พาวเวอร์ จ ากดั มมีตลิดทุนจดทะเบยีนจากจ านวน 700.00 ล้านบาท เป็นจ านวน 595.00 ล้านบาท โดยการ
ลดมลูค่าหุน้สามญัจากเดมิมลูค่าหุน้ละ 10 บาทต่อหุน้ ลดลงเป็นมลูค่าหุน้ละ 8.50 บาทต่อหุน้ ส าหรบัหุน้สามญัจ านวน 70.00 ลา้นหุน้ ซึง่บรษิทัย่อยจะจดทะเบยีนลดทุนกบักรมพฒันา
ธุรกจิการคา้ในวนัที ่8 พฤศจกิายน 2562 

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

   
30 กนัยายน            

2562  
31 ธนัวาคม 

2561  
30 กนัยายน            

2562  
31 ธนัวาคม 

2561 
 30 กนัยายน            

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 ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย          (150,362)  (150,362) 
สุทธ ิ              568,293  568,293 
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12.   เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม – สุทธ ิ
 

             (หน่วย : พนับาท) 
       งบการเงนิรวม 

   ทุนช าระแล้ว  สดัส่วนเงนิลงทุน (รอ้ยละ)  วธิรีาคาทุน  วธิสี่วนไดเ้สยี 

 ประเภทกจิการ  
30 กนัยายน            

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561  
30 กนัยายน            

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 30 กนัยายน            

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561  
30 กนัยายน            

2562 
 31 ธนัวาคม 

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

                  
            (หน่วย : พนับาท) 
       งบการเงนิเฉพาะ 

   ทุนช าระแล้ว  สดัส่วนเงนิลงทุน (รอ้ยละ)  วธิรีาคาทุน 

 ประเภทกจิการ  
30 กนัยายน           

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561  
30 กนัยายน            

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 30 กนัยายน            

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
              
บรษิทั พพีดีบับลวิอ ีจ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า             
       จากพลงังานทางเลอืก  1,000  1,000  49.98  49.98  500  500 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม           (500)  (500) 
สุทธ ิ           -        - 
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13. สนิทรพัยท์ีถ่อืไวส้ าหรบัการด าเนินงานทีย่กเลกิ 
 
เมื่อวนัที ่10 สงิหาคม 2561 ผูบ้รหิารของบรษิทัย่อยมมีตใิหห้ยุดด าเนินงานและมแีผนเลกิกจิการ เน่ืองจากบรษิทัย่อย
เหน็ว่าการด าเนินธุรกจิในส่วนดงักล่าวไม่คุม้ค่าเชงิพาณิชย์ 
 
รายละเอยีดฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานบรษิทัย่อยซึง่แสดงอยู่ในงบการเงนิรวม มดีงัต่อไปนี้ 
 
    (หน่วย : พนับาท) 
    งบการเงนิรวม 
    30 กนัยายน 2562 
สินทรพัย ์      
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด     12,924 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น     7 
สินทรพัยส์ ำหรบักำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก     12,931 
      
หน้ีสิน      
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น     1,764 
หน้ีสินส ำหรบักำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก     1,764 

      
    (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 

 
ส าหรบังวดสามเดอืน

สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน  
ส าหรบังวดเกา้เดอืน 

สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 
 2562 2561  2562 2561 
ผลกำรด ำเนินงำนของกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก      
รายไดอ้ื่น - 19  - 19 
ค่าใชจ้่าย (1,578) (43)  (1,578) (197) 

ขำดทุนส ำหรบังวดจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก (1,578) (24)  (1,578) (178) 
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14. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธ ิ   
 
 ในระหว่างงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2562 มีรายการเปลี่ยนแปลงอย่างย่อในบญัช ีที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ ดงัต่อไปนี้ 

 
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    
มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2562 689,299  345,976 
ซื้อสนิทรพัยร์ะหว่างงวด 42,553  39,866 
จ าหน่ายสนิทรพัยร์ะหว่างงวด (2,648)  (1,677) 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบังวด (49,622)  (33,851) 
มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 679,582  350,314 

 
บรษิทัย่อยทางออ้มไดจ้ดจ านองทีด่นิพรอ้มอาคาร สิง่ปลูกสรา้งบนทีด่นิและอุปกรณ์ผลติกระแสไฟฟ้าซึ่งตดิตัง้บนดนิ
เพื่อใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัวงเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (หมายเหตุ 15) 
 

15. เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 
 

การเปลี่ยนแปลงในบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562                
มรีายละเอยีดดงันี้ 
 
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 99,539  10,139 
หกั จ่ายช าระคนื (56,430)  (6,300) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 43,109  3,839 
หกั ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (43,109)  (3,839) 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธ ิ              -                     - 

 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 บรษิัทมเีงนิกู้ยมืจากธนาคารจ านวน 15.04 ล้านบาท อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ MLR-1.50    
ต่อปี ส าหรบั 12 เดือนแรกนับจากวนัที่เบกิเงนิกู้งวดแรกและ อตัราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-1.00 ต่อปี ส าหรบังวด          
ทีเ่หลอื มกี าหนดช าระคนื 0.70 ลา้นบาท ต่อเดอืน โดยเริม่ช าระตัง้แต่เดอืนมถิุนายน 2561 และครบก าหนดช าระงวด
สุดทา้ยในเดอืนมนีาคม 2563  
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บริษัทย่อยทางอ้อมมีวงเง ินสินเชื่อจากธนาคารจ านวน 535.00 ล้านบาท อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี 
ส าหรบั 18 เดอืนแรกนับจากวนัทีเ่บกิเงนิกู้งวดแรกและ อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 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
สญัญาซื้อขายไฟฟ้า  

 
16. หนี้สนิภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน 

 
ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 บรษิทัมรีายการเปลีย่นแปลงประมาณการหนี้สนิตามภาระผูกพนั
ส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน ดงัต่อไปนี้ 
 
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 11,117  10,843 
ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 1,973  1,201 
ตน้ทุนทางการเงนิ 389  363 
ตน้ทุนบรกิารในอดตี 2,515  2,515 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 15,994  14,922 
หกั ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (872)  (872) 
สุทธ ิ 15,122  14,050 

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

17. ทุนจดทะเบยีน 
 
ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตัิการลดทุน         
จดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 429,240,725 บาท เป็น 341,092,557 บาท โดยการลดหุ้นสามญั        
จดทะเบยีนที่ยงัมไิด้น าออกจ าหน่ายจ านวน 88,148,168 หุ้น และได้จดทะเบยีนลดทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า            
เมื่อวนัที ่8 พฤษภาคม 2562 
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18. สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 
  
บรษิทัไม่มนีโยบายทีจ่ะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเกง็ก าไรหรอืเพื่อการค้า 
สญัญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามไีว้เพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการผนัผวนของอตัรา
แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 บรษิทัมสีญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าส าหรบัการจ่ายช าระเงนิเจา้หนี้การคา้
ทีเ่ปิดสถานะไวซ้ึง่มอีายุระหว่าง 1 เดอืน ถงึ 3 เดอืน ดงันี้ 
 
 จ านวนเงนิตราต่างประเทศ 

(พนัหน่วย) 
 อตัราแลกเปลีย่นตามสญัญา 

(บาท) 
 

สญัญาขายเงนิตราต่างประเทศลว่งหน้าส าหรบัการจ่ายช าระเงนิเจา้หนี้การคา้ 
สกุลเงนิเหรยีญออสเตรเลยี 210  20.36 – 20.60 
สกุลเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิา 309  30.50 – 30.64 

 
19. ส่วนงานด าเนินงาน 

 
บรษิทัมกีารจดักลุ่มส่วนงานทีร่ายงานตามภูมศิาสตร์ในประเทศและต่างประเทศ ส าหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืน
สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 และ 2561 มดีงันี้ 
 

       (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 
 ผลติและจ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้า ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า  
 ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ รวม 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
         
รายไดจ้ากการขาย 120,267 132,185 48,867 77,582 33,123 29,816 202,257 239,583 
ตน้ทุนขาย   (86,039) (142,574) (35,190) (53,389) (9,391) (9,655) (130,620) (205,618) 
ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ตน้ 34,228 (10,389) 13,677 24,193 23,732 20,161 71,637 33,965 
         
รายไดจ้ากการบรกิาร 6,804 6,645     -       -       -       - 6,804 6,645 
ตน้ทุนบรกิาร (4,355) (2,705)     -       -       -       - (4,355) (2,705) 
ก าไรขัน้ตน้ 2,449 3,940     -       -       -       - 2,449 3,940 
         

ดอกเบี้ยจ่าย       (1,462) (3,709) 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย      (38,277) (17,645) 
        
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้      39,578 2,190 

        
รวมสินทรพัย ์      1,935,434 1,867,110 

รวมหน้ีสิน      342,521 477,846 
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       (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 
 ผลติและจ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้า ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า  
 ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ รวม 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
         
รายไดจ้ากการขาย 390,396 340,037 186,882 182,681 107,822 102,690 685,100 625,408 
ตน้ทุนขาย (266,362) (348,026) (132,089) (139,241) (28,671) (32,763) (427,122) (520,030) 
ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ตน้ 124,034 (7,989) 54,793 43,440 79,151 69,927 257,978 105,378 
         
รายไดจ้ากการบรกิาร 17,515 16,587   - -      -      - 17,515 16,587 
ตน้ทุนบรกิาร (12,627) (8,813)   - -      -      - (12,627) (8,813) 
ก าไรขัน้ตน้ 4,888 7,774   - -      -      - 4,888 7,774 
         
ดอกเบี้ยจ่าย       (6,694) (12,225) 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย      (57,451) (54,049) 
        
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได ้      156,966 (32,873) 

        
รวมสินทรพัย ์      1,935,434 1,867,110 

รวมหน้ีสิน      342,521 477,846 

 
ลูกคา้รายใหญ่  
ส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 และ 2561 รายได้จากลูกค้าหลกัซึ่งเป็นหน่วยงานภาครฐัและ
บรษิทัเอกชน จ านวน 167.65 ลา้นบาท และ 168.64 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 และ 2561 รายได้จากลูกค้าหลกัซึ่งเป็นหน่วยงานภาครฐัและ
บรษิทัเอกชน จ านวน 570.98 ลา้นบาท และ 422.94 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

20. ภาระผกูพนัและหนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อยทางอ้อมมภีาระผูกพนัจากการทีธ่นาคารในประเทศไดอ้อกหนังสอื       
ค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจเป็นจ านวนเงนิ 93.42 ล้านบาท และ 3.30          
ลา้นบาท ตามล าดบั 
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