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เสนอ  ผู้ถือหุ้นของบริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 
  
ความเหน็ 
 
ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิัท ควิทซีี เอนเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย 
(“กลุ่มบรษิัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิัท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562            
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะของบรษิัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ         
ผูถ้อืหุน้รวมและเฉพาะของบรษิทั และงบกระแสเงนิสดรวมและเฉพาะของบรษิทั ส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทั รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั  
 
ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทัขา้งตน้แสดงฐานะการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทั ควิทซี ี
เอนเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ผลการด าเนินงานรวมและเฉพาะของ
บริษัท และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะของบริษัทส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค
ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัในรายงาน
ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจากกลุ่มบรษิทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีี่
ก าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชี ในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิัท และ
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจา้เชื่อว่า
หลกัฐานการสอบบญัชทีี่ขา้พเจ้าได้รบัเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ 
 
 
 
 
 
 



 
 

เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ 
 
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ทีม่นีัยส าคญัทีสุ่ดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้
ในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและเฉพาะบรษิทัส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเรื่องเหล่านี้มาพจิารณาใน
บรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและเฉพาะบรษิทัโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้นี้ 
ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากส าหรบัเรื่องเหล่าน้ี 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ การตอบสนองความเส่ียงโดยผู้สอบบญัชี 
 
การดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม  
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย
และบรษิทัร่วมตามวธิรีาคาทุน จ านวน 718.16 ล้านบาท และ 
0.50 ลา้นบาท ตามล าดบั และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จ านวน 134.66 ล้านบาท และ 
0.50 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
การทดสอบการดอ้ยค่าเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิัทร่วม
นัน้ต้องใชดุ้ลยพนิิจทีส่ าคญัและขอ้สมมติฐานของผูบ้รหิารที่มี
ความซบัซ้อน โดยเฉพาะข้อสมมติฐานส าหรบัการประมาณ
การกระแสเงนิสดของธุรกิจ และการพจิารณาอตัราคดิลดใน
การก าหนดมูลค่ากระแสเงินสดซึ่งอาจมีผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงตามสภาวะทางเศรษฐกิจ  ภาวการณ์ตลาด
ปัจจุบนัและความเสีย่งทีเ่ฉพาะเจาะจงของสนิทรพัย์   
 
ตามที่บรษิัทเปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุข้อ 11 และ 12
และนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 
 
  

 
 
 
ข้าพเจ้า ได้ประเมินความสมเหตุสมผลของข้อ
สมมติฐานและวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการค านวณ
ประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตทีค่าดว่าจะไดร้บั 
ตรวจสอบกบัผลการด าเนินงานในปัจจุบนัและในอดตี 
 
ขา้พเจา้ไดห้ารอืกบัผูบ้รหิารเพื่อใหเ้ขา้ใจถงึสมมติฐาน
ที่ผู้บรหิารใช้และแผนการด าเนินธุรกิจในอนาคตและ
เปรยีบเทยีบความถูกตอ้งของเอกสารประกอบ 
 
ขา้พเจา้ไดป้ระเมนิความสมเหตุสมผลของอตัราคดิลด
ที่ผู้บรหิารใช้เพื่อคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต โดย
ทดสอบการค านวณมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืจากการ
ลงทุน  
 
ข้าพเจ้าได้ทดสอบความถูกต้องของวิธีการค านวณ
แบบจ าลองและตรวจสอบขอ้มลูกบัเอกสารประกอบ 
 
ข้าพเจ้าได้พจิารณาความเพยีงพอและเหมาะสมของ
การเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ขอ้มลูอืน่ 
 
ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ยขอ้มลูซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถงึ
งบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทัและรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ซึง่คาดว่ารายงานประจ าปี
จะถูกจดัเตรยีมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้ 
 
ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทัไม่ครอบคลุมถงึขอ้มูลอื่น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้
ความเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 
 
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทั คอื การอ่าน
ขอ้มลูอื่นตามทีร่ะบุขา้งตน้เมื่อจดัท าแลว้ และพจิารณาว่าขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระส าคญักบังบการเงนิ
รวมและเฉพาะของบรษิทัหรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมกีาร
แสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  
 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้ต้องสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลเพื่อใหผู้ม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดูแล
ด าเนินการแกไ้ขขอ้มลูทีแ่สดงขดัต่อขอ้เทจ็จรงิ 
 

ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารและผูม้หีน้าทีก่ ากบัดแูลต่องบการเงนิรวมและเฉพาะของบริษทั 
 
ผู้บรหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทัเหล่านี้โดยถูกต้อง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหาร
พจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทัทีป่ราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดั
ต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทั ผู้บรหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่ม
บรษิทัในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีทีม่เีรื่องดงักล่าว และ
การใช้เกณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บรหิารมคีวามตัง้ใจที่จะเลกิกลุ่มบรษิัท หรอื
หยุดด าเนินงานหรอืไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้
 
ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของ            
กลุ่มบรษิทัและบรษิทั 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทั 
 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ    
เฉพาะของบรษิทัโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  ไม่ว่าจะเกดิ
จากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึ่งรวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความ
เชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏิบตังิานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัทีม่อียู่ไดเ้สมอไป 
ขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอืว่ามสีาระส าคญัเมื่อคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทาง
เศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทัเหล่านี้ 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจ การสงัเกตและตัง้ขอ้สงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 
• ระบุและประเมนิความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวม

และเฉพาะของบริษัทไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวธิกีาร
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ และรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ
อนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากขอ้ผดิพลาดเนื่องจากการ
ทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การ
แสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบที่
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบรษิทั 

• การประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชแีละการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยผูบ้รหิาร 

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของผูบ้รหิารและ
จากหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ได้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มสีาระส าคญัที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรอื
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการ
ด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง หรอื
ถ้าการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจ้า
ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รบัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม 
เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบรษิทัตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง 

• ประเมนิการน าเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิัทโดยรวม 
รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทัแสดงรายการและเหตุการณ์ในรปูแบบที่
ท าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่   

 
 
 



 
 

• ได้รับหลักฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของบริษัทภายใน            
กลุ่มหรอืกจิกรรมทางธุรกจิภายในกลุ่มบรษิทัเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบ     
ต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็น
ผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลในเรื่องต่างๆ ทีส่ าคญั ซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ประเดน็ทีม่นีัยส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ รวมถงึขอ้บกพร่องทีม่ีนัยส าคญั
ในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ข้าพเจ้าได้ให้ค ารบัรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่
เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทัง้หมด
ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจ้าเชื่อว่ามเีหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
จากเรื่องทีส่ื่อสารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่างๆ ทีม่นีัยส าคญัมากทีสุ่ดในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบรษิัทในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 
ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบญัชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบงัคับไม่ให้เปิดเผยต่อ
สาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที่ยากทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่อง
ดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว 
 
 
 
นายนรินทร ์จรูะมงคล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
ทะเบยีนเลขที ่8593 
 
บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
19 กมุภาพนัธ ์2563 



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 5 144,234,828        118,789,123        68,764,889          69,693,599          

เงนิลงทุนชวัคราว 6 517,479,328        466,340,820        381,054,034        351,869,055        

ลูกหนีการคา้และรายไดท้ยีงัไม่เรยีกชาํระ

- ลูกคา้ทวัไป - สุทธิ 7 123,005,081        255,756,389        94,891,862          229,036,321        

- บรษิทัทเีกยีวขอ้ง 7, 8 1,046,803           702,134              1,046,803           702,134              

ลูกหนีอนื - ลูกคา้ทวัไป 936,250              1,139,513           11,065               211,251              

ลูกหนีอนื - บรษิทัทเีกยีวขอ้ง 8 203,877              156,110              2,295,939           1,192,910           

สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 9 198,501,003        175,253,030        198,501,003        175,253,030        

ภาษมีลูค่าเพมิรอเรยีกคนื 26,536,761          29,683,039          23,770,495          26,848,234          

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 8,001,435           4,121,881           7,973,139           4,056,796           

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 13,176,340          13,105,404          12,820,244          12,793,312          

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,033,121,706      1,065,047,443      791,129,473        871,656,642        

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จํากดัในการใช้ 10 21,597,808          21,306,698          -                    -                    

เงนิลงทุนใน

- บรษิทัย่อย - สุทธิ 11 -                    -                    583,993,909        568,292,644        

- บรษิทัร่วม - สุทธิ 12 -                    -                    -                    -                    

เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทเีกยีวขอ้ง - สุทธิ 8 -                    6,901,877           -                    6,901,877           

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ ์- สุทธิ 14 666,008,747        689,299,174        341,892,643        345,976,004        

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์- สุทธิ 15 4,513,506           4,188,378           4,446,309           4,020,429           

ค่าบรกิารเชอืมต่อโครงขา่ยกระแสไฟฟ้า - สุทธิ 16 3,926,331           4,255,477           -                    -                    

สญัญาขายไฟฟ้า - สุทธิ 17 100,493,345        108,906,540        -                    -                    

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี - สุทธิ 20 17,045,683          15,953,700          13,606,551          13,274,003          

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 9,666,863           3,125,718           9,518,638           2,836,455           

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 823,252,283        853,937,562        953,458,050        941,301,412        

รวมสินทรพัย์ 1,856,373,989      1,918,985,005      1,744,587,523      1,812,958,054      

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพูลพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี 1

 งบการเงินเฉพาะของบริษทั งบการเงินรวม



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561

หนีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น

หนีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากธนาคาร 18 77,044,947         202,082,000        77,044,947         202,082,000        

เจา้หนีการคา้ 43,817,956         98,223,002         43,717,956         98,223,002         

เจา้หนีอนื - ผูค้า้ทวัไป 7,089,273           11,032,598         6,791,152           8,546,199           

เจา้หนีอนื - บรษิทัทเีกยีวขอ้งกนั 8 21,133               12,626               21,133               12,626               

หนีสนิทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี

- เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 19 24,299,346         75,240,000         1,739,346           8,400,000           

- หนีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 1,553,223           2,195,735           1,359,095           1,805,417           

- หนีสนิตามภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 22 871,849              754,444              871,849              754,444              

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 3,945,690           -                    3,094,435           -                    

ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย 21 20,820,054         22,998,919         19,899,871         20,624,504         

เงนิรบัลว่งหน้าจากลกูคา้ 9,106,098           16,420,630         9,106,098           16,420,630         

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 11,288,869         11,397,521         9,326,577           9,486,814           

รวมหนีสินหมนุเวียน 199,858,438        440,357,475        172,972,459        366,355,636        

หนีสินไมห่มนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ 19 -                    24,299,346         -                    1,739,346           

หนีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ - สุทธิ 1,948,331           2,321,619           1,898,478           1,808,728           

หนีสนิตามภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ 22 15,739,133         10,362,603         14,571,912         10,088,642         

รวมหนีสินไมห่มนุเวียน 17,687,464         36,983,568         16,470,390         13,636,716         

รวมหนีสิน 217,545,902        477,341,043        189,442,849        379,992,352        

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี 2

 งบการเงินเฉพาะของบริษทั งบการเงินรวม



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561

หนีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ทุนเรอืนหุน้ - หุน้สามญั มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

ทุนจดทะเบยีน 341,092,557 หุน้

  (2561 : 429,240,725 หุน้) 23 341,092,557        429,240,725         341,092,557         429,240,725         

ทุนทอีอกจําหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 

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

ส่วนเกนิมูลค่าหุน้สามญั 1,136,572,101      1,136,572,101       1,136,572,101       1,136,572,101       

ส่วนเกนิมูลค่าหุน้จากการรวมธุรกจิ 42,294,921          42,294,921           -                     -                     

กําไร (ขาดทุน) สะสม

 - จดัสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย 26 22,874,001          20,000,000           22,874,001           20,000,000           

 - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 96,844,078          (98,929,218)          54,606,015           (64,698,956)          

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถ้อืหุน้ (2,540,829)          (1,508,778)           -                     -                     

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทั 1,637,136,829      1,439,521,583       1,555,144,674       1,432,965,702       

ส่วนไดเ้สยีทไีม่อยู่ในอํานาจควบคุมในบรษิทัย่อย 1,691,258           2,122,379            -                     -                     

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,638,828,087      1,441,643,962       1,555,144,674       1,432,965,702       

รวมหนีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,856,373,989      1,918,985,005       1,744,587,523       1,812,958,054       

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพูลพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี 3

 งบการเงินเฉพาะของบริษทั งบการเงินรวม



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน 

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้จากการขายและบริการ

รายไดจ้ากการขาย 937,160,952      937,286,010      788,471,146      794,807,652      

รายไดจ้ากการบรกิาร 28,011,938        20,764,087        28,011,938        20,764,087        

รวมรายได้จากการขายและบริการ 8, 24, 31 965,172,890      958,050,097      816,483,084      815,571,739      

ต้นทุนขายและบริการ

ตน้ทุนขาย (598,362,581)     (735,900,161)     (559,583,601)     (688,969,970)     

ตน้ทุนบรกิาร (16,890,509)       (11,860,974)       (16,890,509)       (11,860,974)       

รวมต้นทุนขายและบริการ 28, 31 (615,253,090)     (747,761,135)     (576,474,110)     (700,830,944)     

กาํไรขนัต้น 349,919,800      210,288,962      240,008,974      114,740,795      

กาํไรจากอตัราแลกเปลยีน 24, 31 2,380,349         4,854,937         2,514,264         4,854,937         

รายไดอ้นื 8, 24, 31 18,501,153        15,442,941        20,438,069        19,051,241        

กาํไรก่อนค่าใช้จา่ย 370,801,302      230,586,840      262,961,307      138,646,973      

ขาดทุนจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มทางออ้ม -                  (19,695,061)       -                  -                  

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (39,161,396)       (47,869,659)       (39,161,396)       (47,869,659)       

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 8, 31 (114,014,020)     (126,329,759)     (87,382,899)       (59,390,125)       

รวมค่าใช้จา่ย 28 (153,175,416)     (193,894,479)     (126,544,295)     (107,259,784)     

กาํไรจากการดาํเนินงาน 217,625,886      36,692,361        136,417,012      31,387,189        

สว่นแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ของบรษิทัรว่มตามวธิสีว่นไดเ้สยี 28 -                  (1,027,387)        -                  -                  

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 217,625,886      35,664,974        136,417,012      31,387,189        

ตน้ทุนทางการเงนิ 31 (8,872,603)        (15,174,809)       (5,976,692)        (9,409,201)        

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 208,753,283      20,490,165        130,440,320      21,977,988        

ภาษเีงนิได ้ 20 (8,695,019)        (17,524,944)       (8,261,348)        (17,881,047)       

กาํไรของการดาํเนินงานต่อเนือง 200,058,264      2,965,221         122,178,972      4,096,941         

ขาดทุนของการดาํเนินงานทยีกเลกิ 13, 31 (1,659,961)        (3,087,075)        -                  -                  

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบัปี 198,398,303      (121,854)           122,178,972      4,096,941         

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนื

รายการทสีามารถจดัประเภทใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงคา่งบการเงนิ - สุทธจิากภาษเีงนิได้ 20 (1,214,178)        (363,556)           -                  -                  

ขาดทุนเบด็เสรจ็อนืสาํหรบัปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,214,178)        (363,556)           -                  -                  

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็สาํหรบัปี 197,184,125      (485,410)           122,178,972      4,096,941         

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน)

สว่นทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 198,647,297 341,207 122,178,972 4,096,941

สว่นไดเ้สยีทไีม่อยูใ่นอํานาจควบคุมในบรษิทัยอ่ย (248,994) (463,061)          -                  -                  

198,398,303 (121,854) 122,178,972 4,096,941

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็

สว่นทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 197,615,246 32,184 122,178,972 4,096,941

สว่นไดเ้สยีทไีม่อยูใ่นอํานาจควบคุมในบรษิทัยอ่ย (431,121) (517,594)          -                  -                  

197,184,125 (485,410) 122,178,972 4,096,941

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน

กําไรสว่นทเีป็นของบรษิทั (บาทต่อหุน้) 0.578 0.001 0.358 0.012

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลยีถ่วงนําหนัก (หุน้) 25 341,092,557 341,090,368 341,092,557 341,090,368

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี 5

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม

(หน่วย : บาท)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ขาดทุนเบด็เสรจ็อืน ส่วนได้เสีย

ทีออกและ ส่วนเกินมลูค่า ส่วนเกินมลูค่าหุ้น จดัสรรเป็นสาํรอง ผลต่างจากการ ทีไม่อยู่ใน รวมส่วนของ

หมายเหตุ
รบัชาํระแล้ว หุ้นสามญั จากการรวมธรุกิจ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร แปลงค่างบการเงิน รวม อาํนาจควบคมุ ผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

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

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

รายการกบัผู้ถือหุ้น 4,337                  38,513              -                      -                  -                    -                              42,850               -                    42,850                   

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

ขาดทุนเบด็เสรจ็อนืสาํหรบัปี -                     -                   -                      -                  -                    (309,023)                       (309,023)            (54,533)              (363,556)                

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี -                     -                   -                      -                  341,207              (309,023)                       32,184               (517,594)             (485,410)                

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 341,092,557         1,136,572,101     42,294,921           20,000,000        (98,929,218)         (1,508,778)                     1,439,521,583     2,122,379           1,441,643,962         

จดัสรรเป็นสาํรองตามกฏหมาย 26 -                     -                   -                      2,874,001         (2,874,001)          -                              -                   -                    -                        

รายการกบัผู้ถือหุ้น -                     -                   -                      2,874,001         (2,874,001)          -                              -                   -                    -                        

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบัปี -                     -                   -                      -                  198,647,297        -                              198,647,297       (248,994)             198,398,303            

ขาดทุนเบด็เสรจ็อนืสาํหรบัปี -                     -                   -                      -                  -                    (1,032,051)                     (1,032,051)          (182,127)             (1,214,178)              

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี -                     -                   -                      -                  198,647,297        (1,032,051)                     197,615,246       (431,121)             197,184,125            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 341,092,557         1,136,572,101     42,294,921           22,874,001        96,844,078          (2,540,829)                     1,637,136,829     1,691,258           1,638,828,087         

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )
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กาํไร (ขาดทุน) สะสม

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม

(หน่วย : บาท)

ทุนเรอืนหุ้น

ทีออกและ ส่วนเกินมลูคา่ จดัสรรเป็นสาํรอง

หมายเหตุ รบัชาํระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร รวม

งบการเงินเฉพาะของบริษทั

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

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

รายการกบัผูถ้ือหุ้น 4,337                               38,513                             -                                   -                               42,850                           

กําไรสาํหรบัปี -                                  -                                  -                                   4,096,941                      4,096,941                       

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

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

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม 2562 341,092,557                     1,136,572,101                   20,000,000                        (64,698,956)                   1,432,965,702                 

จดัสรรเป็นสาํรองตามกฏหมาย 26 -                                  -                                  2,874,001                         (2,874,001)                     -                                

รายการกบัผูถ้ือหุ้น -                                  -                                  2,874,001                         (2,874,001)                     -                                
-                                  

กําไรสาํหรบัปี -                                  -                                  -                                   122,178,972                   122,178,972                    

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี -                                  -                                  -                                   122,178,972                   122,178,972                    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 341,092,557                     1,136,572,101                   22,874,001                        54,606,015                    1,555,144,674                 

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )
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กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม

(หน่วย : บาท)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 207,093,322       17,403,090       130,440,320      21,977,988       

รายการปรบัปรงุกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสทุธิ

   ได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 77,161,056         74,247,370       47,234,152       43,558,085       

ค่าเผอืหนีสงสยัจะสญู 1,419,177          7,279,592         1,419,177         7,279,592         

ค่าเผอื (กลบัรายการค่าเผอื) สนิคา้เสอืมคุณภาพและมลูค่าสนิคา้ลดลง (6,913,505)         7,375,334         (6,913,505)        7,375,334         

กาํไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัย์ (1,843,927)         (546,736)          (2,178,989)        (1,154,946)        

ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 7,211                -                  -                  -                  

ขาดทุน (กาํไร) ทยีงัไม่เกดิขนึจากอตัราแลกเปลยีน 191,513             (854,732)          191,513           (854,732)          

กาํไรจากการปรบัมลูค่าเงนิลงทุนทยีงัไม่ไดเ้กดิขนึจรงิ (5,398,190)         (2,864,938)        (3,428,629)        (2,411,206)        

กาํไรจากการขายเงนิลงทุนชวัคราว (1,096,350)         (765,438)          (1,096,350)        (757,420)          

ค่าเผอื (กลบัรายการค่าเผอื) ดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย -                   -                  (15,701,265)      6,562,476         

ค่าเผอืการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม -                   -                  -                  499,800           

-                   -                  -                  (54,352,422)      

ค่าเผอืการดอ้ยค่าของเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัร่วม 3,901,877          7,098,123         3,901,877         7,098,123         

ค่าเผอืการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ -                   2,909,280         -                  -                  

ส่วนแบ่งขาดทุนของบรษิทัร่วมตามวธิสี่วนไดเ้สยี -                   1,027,387         -                  -                  

สาํรองหนีสนิตามภาระผกูพนัสาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน 4,975,888          1,086,350         4,116,720         951,516           

ขาดทุนจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมทางออ้ม -                   19,695,061       -                  -                  

ดอกเบยีจ่าย 8,872,603          15,174,809       5,976,692         9,409,201         

เงินสดได้มาจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

   ในสินทรพัยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 288,370,675       148,264,552      163,961,713      45,181,389       

   สินทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพิมขึน) 

ลกูหนีการคา้และรายไดท้ยีงัไม่เรยีกชาํระ - ลกูคา้ทวัไป 131,972,832       18,775,798       133,365,983      21,251,585       

ลกูหนีการคา้และรายไดท้ยีงัไม่เรยีกชาํระ - บรษิทัทเีกยีวขอ้ง (344,669)            1,134,414         (344,669)          1,134,414         

ลกูหนีอนื - ลกูคา้ทวัไป 203,263             (1,139,513)        200,186           (211,251)          

    - บรษิทัทเีกยีวขอ้ง (47,767)             1,192,161         (1,103,029)        6,957,553         

สนิคา้คงเหลอื (16,334,468)        (31,478,662)      (16,334,468)      (31,478,662)      

ภาษมีลูค่าเพมิรอเรยีกคนื 3,146,278          (12,518,929)      3,077,739         (12,400,640)      

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า (3,879,554)         (134,752)          (3,916,343)        (246,108)          

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื (67,409)             (2,749,447)        (26,932)            (3,156,060)        

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื (5,524,014)         2,912,039         (5,664,034)        2,915,592         

   หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้ (55,237,260)        55,401,084       (55,337,260)      55,401,084       

เจา้หนีอนื - ผูค้า้ทวัไป (3,943,325)         (524,083)          (1,755,047)        (1,759,021)        

    - บรษิทัทเีกยีวขอ้งกนั 8,507                (6,634)              8,507               (6,634)              

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (2,178,865)         (375,904)          (724,633)          1,043,908         

เงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้ (7,314,532)         1,837,455         (7,314,532)        1,837,455         

หนีสนิหมุนเวยีนอนื (145,825)            804,895           (160,237)          609,351           

เงินสดได้มาจากการดาํเนินงาน 328,683,867       181,394,474      207,932,944      87,073,955       

จ่ายดอกเบยี (8,354,556)         (14,811,708)      (5,492,737)        (9,054,284)        

จ่ายภาษเีงนิได้ (5,502,988)         (3,197,635)        (5,499,461)        (3,082,248)        

รบัคนืภาษเีงนิได้ -                   1,314,001         -                  1,314,001         

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 314,826,323       164,699,132      196,940,746      76,251,424       

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )
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งบการเงินเฉพาะของบริษทังบการเงินรวม

กลบัรายการค่าเผอืหนีสงสยัจะสญูของเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ย



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม

(หน่วย : บาท)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จํากดัในการใชเ้พมิขนึ (291,110)            -                  -                  -                  

เงนิลงทุนชวัคราวลดลง (เพมิขนึ) (44,643,968)        (83,861,626)      (24,660,000)      29,840,374       

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนั - บรษิทัทเีกยีวขอ้งลดลง 3,000,000          3,870,454         3,000,000         657,100,000      

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยเพมิขนึ -                   -                  -                  (560,000,000)     

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมทางออ้มเพมิขนึ -                   (6,000,000)        -                  -                  

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมทางออ้ม -                   195,320,257      -                  -                  

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายสนิทรพัย์ 3,573,316          3,119,408         2,935,610         3,119,408         

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 68,123              -                  -                  -                  

ซอืสนิทรพัย์ (44,583,948)        (69,625,812)      (41,672,021)      (69,335,578)      

ซอืโปรแกรมคอมพวิเตอร์ (2,088,090)         (527,231)          (2,075,170)        (484,260)          

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (84,965,677)        42,295,450       (62,471,581)      60,239,944       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากธนาคารลดลง (125,037,053)      (118,472,278)     (125,037,053)     (118,472,278)     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารเพมิขนึ -                   15,039,346       -                  15,039,346       

จ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (75,240,000)        (71,740,000)      (8,400,000)        (4,900,000)        

จ่ายชาํระเจา้หนีตามสญัญาเชา่การเงนิ (2,620,050)         (3,690,386)        (1,960,822)        (3,317,841)        

เงนิสดรบัจากการใชส้ทิธติามใบสําคญัแสดงสทิธิ -                   42,850             -                  42,850             

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (202,897,103)      (178,820,468)     (135,397,875)     (111,607,923)     

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิของบรษิทัย่อย

ทเีป็นเงนิตราต่างประเทศ (1,517,838)         (377,886)          -                  -                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ (ลดลง) – สทุธิ 25,445,705         27,796,228       (928,710)          24,883,445       

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินปี 144,234,828       118,789,123      68,764,889       69,693,599       

-                  

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม

      รายการทไีม่ใชเ่งนิสด

    ซอืสนิทรพัยต์ามสญัญาเชา่การเงนิ 1,604,250          2,451,000         1,604,250         2,451,000         

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพูลพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี 9

งบการเงินเฉพาะของบริษทังบการเงินรวม
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(    นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ   )     ( นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร )  
 

บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 
 
1. ขอ้มลูทัว่ไป 

 
บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) “บรษิทั” เป็นนิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย โดยมสี านักงานใหญ่ตัง้อยู่
เลขที่ 2/2 ซอยกรุงเทพกรฑีา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรฑีา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และมี
ส านักงานสาขาที ่1 ตัง้อยู่เลขที ่149 หมู่ 2 ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 
 
บรษิัทได้รบัการจดทะเบยีนซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 
28 กรกฎาคม 2554 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัใหญ่ ไดแ้ก่  
 

 รอ้ยละ 

 2562 2561 

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

 
บรษิทัประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้าและผลติตามค าสัง่ซื้อของลูกคา้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “QTC” และเครื่องหมายการคา้ของลูกคา้  

 
รายละเอยีดของบรษิทัย่อย ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 11 
 

2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงนิ  
 
(ก)  เกณฑก์ารถอืปฏบิตั ิ

 
งบการเงนินี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่
ออกภายใตพ้ระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงนิภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 โดยจดัท าเป็นทางการเป็นภาษาไทย การแปลงบการเงนิฉบบันี้เป็นภาษาอื่น ใหย้ดึถอื
งบการเงนิทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ์ 
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(    นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ   )     ( นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร )  
 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานและแนวปฏิบตัิทางบญัชทีี่ประกาศใช้ใหม่และมีการ
เปลีย่นแปลง 

 
ในระหว่างปี สภาวชิาชพีบญัชไีดป้รบัปรุงและออกมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามและแนวปฏบิตัิ
ทางบญัช ีดงัต่อไปนี้ 
 
1. การเปลี่ยนแปลงและการตีความมาตรฐานที่มีผลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีที่เริ่มในหรือหลงั

วนัที ่1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ (TFRS 15) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 น าเสนอหลกัการหลกัการรบัรู้รายไดใ้หม่ แทนมาตรฐานการ
บญัช ีฉบบัที่ 18 เรื่อง รายได ้(“TAS 18”) มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 11 เรื่อง สญัญาก่อสรา้ง (“TAS 11”) 
และการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายไดอ้กีหลายฉบบั 

 
กลุ่มบรษิทัไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ 
เป็นครัง้แรก และไดเ้ปิดเผยรายละเอยีดของนโยบายการบญัชทีีเ่กี่ยวขอ้งในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 
24 นโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 
 
กลุ่มบริษัทประเมินผลกระทบจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยใช้วิธีรับรู้
ผลกระทบสะสม ซึ่งผลกระทบของการถอืปฏบิตัติามมาตรฐานฉบบันี้เป็นครัง้แรกส าหรบัสญัญาทีย่งัไม่เสรจ็
สมบูรณ์ก่อนวนัที่ 1 มกราคม 2562 จากการประเมนิกลุ่มบริษัทไม่มีผลกระทบต่อก าไรสะสม ณ วนัที่ 1 
มกราคม 2562  
 

2. มาตรฐานใหม่ทีม่ผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง “สญัญาเช่า” (TFRS16) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 16 ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการรบัรู้สญัญาเช่า แทนมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัที่ 17 เรื่อง “สญัญาเช่า” รวมถึงการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวขอ้งกับสญัญาเช่าอีกหลายฉบบั 
มาตรฐานฉบบัใหม่ได้มกีารก าหนดหลกัเกณฑ์ในการรบัรู้สิทธกิารใช้สินทรพัย์และหนี้ สินตามสญัญาเช่า
ส าหรบัสญัญาเช่าทุกสญัญาในงบแสดงฐานะการเงนิ ยกเวน้สญัญาเช่าระยะสัน้ซึ่งมรีะยะเวลาของสญัญาไม่
เกนิ 12 เดอืน หรอืสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าต ่า และใหแ้นวปฏบิตัทิางบญัชเีพิม่เตมิในหลายเรื่อง 
ซึง่มขีอ้จ ากดัในรายละเอยีดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีใ่ชใ้นปัจจุบนั  
 
ทัง้นี้ ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า การบญัชสี าหรบัผูใ้หเ้ช่าไม่มกีาร
เปลีย่นแปลงทีเ่ป็นสาระส าคญั 
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(    นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ   )     ( นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร )  
 

กลุ่มบรษิทัจะน ามาตรฐานฉบบัใหม่นี้มาถอืปฏบิตัเิมื่อมผีลบงัคบัใช ้ทัง้นี้ ผูบ้รหิารของกลุ่มบรษิทัประเมนิว่า
จะมผีลกระทบต่องบการเงนิ โดยจะส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัตอ้งรบัรูส้ทิธใินการใชส้นิทรพัยแ์ละหนี้สนิตามสญัญา
เช่าส าหรบัสนิทรพัยท์ีถู่กจดัเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานในปัจจุบนั รวมถงึกลุ่มบรษิทัตอ้งรบัรูค้่าเสื่อมราคาของ
สทิธใินการใชส้นิทรพัยแ์ละดอกเบีย้จ่ายของหนี้สนิตามสญัญาเช่า แทนการรบัรูค้่าใชจ้่ายจากสญัญาเช่า  
 
ทัง้นี้ ผู้บรหิารของกลุ่มบรษิัทอยู่ในระหว่างการทบทวนผลกระทบขัน้สุดทา้ยและวธิกีารปรบัปรุงทางบญัชี
จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้มาปฏบิตัใิชเ้ป็นครัง้แรก 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทางการเงนิ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 “เครื่องมอืทางการเงนิ” และกลุ่มมาตรฐานรายงานทางการเงนิที่
เกี่ยวขอ้งกบัเครื่องมอืทางการเงนิ มขีอ้ก าหนดใหม่เกี่ยวกบันิยาม การรบัรูร้ายการ การจดัประเภทรายการ 
การประเมนิมูลค่าของสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิ และการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิ รวมถงึให้
แนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง แทนการใชม้าตรฐานการบญัช ีแนวปฏบิตัทิางการบญัช ี
และการตคีวามมาตรฐานการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทางการเงนิทีบ่งัคบัใชใ้นปัจจุบนั  
 
ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบต่องบการเงินเมื่อน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบัติ โดย
ผลกระทบมดีงันี้ 
 
กำรจดัประเภทรำยกำร 
 
สนิทรพัยท์างการเงนิ  

 
กลุ่มบรษิทัต้องจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิใหม่โดยจดัเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคา
ทุนตดัจ าหน่าย วธิมีูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน และวธิมีูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
ตามลกัษณะโมเดลธุรกิจของกลุ่มบรษิัทในการบรหิารจดัการสินทรพัย์ทางการเงิน และตามลกัษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน โดยจะยกเลิกการจัดประเภทหลักทรัพย์เพื่อค้า 
หลกัทรพัย์เผื่อขาย ตราสารหนี้ที่ถือจนครบก าหนด และเงนิลงทุนทัว่ไป ตามที่ก าหนดโดยมาตรฐานการ
บญัชฉีบบัที ่105 
 
หนี้สนิทางการเงนิ  
 
กลุ่มบรษิทัตอ้งจดัประเภทเป็นหนี้สนิทางการเงนิทัง้หมดเป็นหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดั
จ าหน่าย ยกเวน้ หนี้สนิอนุพนัธ ์และหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิมีลูค่ายุตธิรรม ต้องจดัประเภทเป็น
หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 
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กำรด้อยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงินและสินทรพัยท่ี์เกิดจำกสญัญำ 
 
มาตรฐานก าหนดให้กลุ่มบรษิทัประเมนิการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิและสนิทรพัย์ทีเ่กดิจากสญัญา 
โดยพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุของเครื่องมอืทางการเงนิ โดยไม่จ าเป็นต้อง
รอให้มขีอ้บ่งชี้หรอืเกิดเหตุการณ์ด้านเครดติขึ้นก่อน และก าหนดให้ใช้วจิารณญาณในการประเมนิว่าการ
เปลีย่นแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกจินัน้มผีลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้อย่างไร และ
ใช้ความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนักเป็นเกณฑ์ อย่างไรก็ตาม การประเมินรูปแบบใหม่นี้ถื อปฏิบตัิเฉพาะกับ
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย และมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น
เท่านัน้ 
 
กำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง 
 
มาตรฐานฉบบันี้ไดเ้พิม่ขอ้ก าหนดของการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งเพื่อใหส้อดคล้องกบัการบรหิารความเสีย่ง
ของกลุ่มบรษิทัมากขึน้ และใหเ้ป็นมาตรฐานทีเ่ป็นหลกัการมากขึน้ โดยแนะน าแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัรายการที่
มกีารป้องกนัความเสีย่ง เครื่องมอืทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่ง การเข้าเงื่อนไขการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง และ
การบญัชีส าหรบัความสมัพนัธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่เขา้เงื่อนไข ทัง้นี้การบญัชป้ีองกนัความเสี่ยง           
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม การป้องกนัความเสี่ยงในกระแส         
เงนิสด และการป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงานต่างประเทศ  
 
ทัง้นี้ ผู้บรหิารของกลุ่มบรษิทัอยู่ในระหว่างการทบทวนผลกระทบขัน้สุดท้ายและวธิกีารปรบัปรุงทางบญัชี   
จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้มาปฏบิตัใิชเ้ป็นครัง้แรก 
 

(ค) เกณฑก์ารวดัมลูค่า  
 

งบการเงินนี้จดัท าขึ้นโดยถือหลกัเกณฑ์การบนัทึกตามราคาทุนเดมิ ยกเว้นรายการดงัต่อไปนี้ที่ใช้ทางเลอืก                 
ในการวดัมลูค่าในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน 

 
รายการ เกณฑก์ารวดัมลูค่า 
  
เครื่องมอืทางการเงนิทีไ่มใ่ชต่ราสารอนุพนัธ ์             
ทีว่ดัมลูค่ายตุธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 

มลูค่ายุตธิรรม 

หนี้สนิผลประโยชน์ทีก่ าหนดไวสุ้ทธ ิ มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามผลประโยชน์ที ่
   ก าหนดไว ้ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 22 
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(ง) การใชว้จิารณญาณและการประมาณการ  
 

ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ                    
การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซึ่งมผีลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชแีละการรายงาน
จ านวนเงนิทีเ่กีย่วกบั สนิทรพัย ์หนี้สนิ รายได ้และค่าใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างจากทีป่ระมาณไว้ 
 
ประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรบัประมาณ
การทางบญัชจีะบนัทกึโดยวธิเีปลีย่นทนัทเีป็นตน้ไป 
 
ขอ้สมมตฐิานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 
ขอ้มูลเกี่ยวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการทีส่ าคญัซึ่งมคีวามเสีย่งอย่างมนีัยส าคญัทีเ่ป็นเหตุใหต้อ้งมี
การปรบัปรุงจ านวนเงนิทีร่บัรูใ้นงบการเงนิ ซึง่ประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงนิต่อไปนี้  

 
หมายเหตุขอ้  20 ภาษเีงนิไดข้องปีปัจจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
หมายเหตุขอ้  22 การวดัมลูค่าของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
หมายเหตุขอ้  34 การวดัมลูค่าของเครื่องมอืทางการเงนิ 

 
การวดัมลูค่ายุตธิรรม  
 
นโยบายการบญัชแีละการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบรษิทัหลายขอ้ก าหนดใหม้กีารวดัมูลค่ายุตธิรรมทัง้สนิทรพัย์
และหนี้สนิทางการเงนิและไม่ใช่ทางการเงนิ 
 
กลุ่มบรษิทัก าหนดกรอบแนวคดิของการควบคุมเกี่ยวกบัการวดัมูลค่ายุตธิรรม กรอบแนวคดินี้รวมถงึผูป้ระเมนิ
มูลค่าซึ่งมคีวามรบัผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมทีม่นีัยส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุตธิรรมระดบั 3 
และรายงานโดยตรงต่อผูบ้รหิารสงูสุดทางดา้นการเงนิ  
 
กลุ่มบรษิทัประเมนิมูลค่ามกีารทบทวนขอ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตได ้และปรบัปรุงการวดัมูลค่าทีม่นีัยส าคญัอย่าง
สม ่าเสมอ หากมกีารใชข้อ้มูลจากบุคคลทีส่ามเพื่อวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรอืการตัง้ราคา 
กลุ่มบริษัทประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุป เกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการ            
จดัระดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมว่าเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิอย่างเหมาะสม  
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เมื่อวดัมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิ กลุ่มบรษิทัไดใ้ชข้อ้มลูทีส่ามารถอ้างองิไดใ้หม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท า
ไดมู้ลค่ายุตธิรรมเหล่านี้ถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชัน้ของมูลค่ายุตธิรรมตามขอ้มูลทีใ่ชใ้นการประเมนิมูลค่า 
ดงันี้  

 
• ข้อมูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรบัปรุง) ในตลาดที่มสีภาพคล่องส าหรบัสินทรพัย์หรอื

หนี้สนิอย่างเดยีวกนั 
• ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอื่นที่ใชอ้้างองิได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรอืโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) 

ส าหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึง่รวมอยู่ในขอ้มลูระดบั 1 
• ข้อมูลระดับ 3  เป็นข้อมูลส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่ ใช้อ้างอิงได้ (ข้อมูลที่ไม่

สามารถอา้งองิได)้ 
 

(จ) เกณฑใ์นการน าเสนองบการเงนิรวม 
 

งบการเงนิรวมนี้ได้รวมงบการเงนิของบรษิทั ควิทซี ีเอนเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อยที่บรษิัทมอี านาจ
ควบคุมหรอืถอืหุน้เกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง ไดแ้ก่ QTC – Panco Co., Ltd. และ บรษิทั ควิทซี ี
โกลบอล เพาเวอร์ จ ากดั ซึ่งบรษิัทถอืหุน้รอ้ยละ 85.00 และร้อยละ 99.99 ตามล าดบั และบรษิัทย่อยทางอ้อม 
บรษิทั ควิ โซลาร ์1 จ ากดั ซึง่บรษิทัย่อยถอืหุน้รอ้ยละ 100  
 
ยอดสนิทรพัย์รวมของบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 และรายไดร้วมของบรษิทัย่อยส าหรบั     
ปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ในงบการเงนิรวมสรุปไดด้งันี้  

 

 
ยอดคงค้างและรายการระหว่างกนัของบรษิทัและบรษิทัย่อยที่ส าคญัและยอดเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยไดม้กีาร                 
หกักลบออกจากงบการเงนิรวมแลว้ 
 
งบการเงนิรวมจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชเีดยีวกันส าหรบัรายการบญัชทีี่เหมอืนกันส าหรบัการจดัท า                
งบการเงนิเฉพาะของบรษิทัหรอืเหตุการณ์ทางบญัชทีีค่ลา้ยคลงึกนั 
 

 

  
 
 

สถานทีห่ลกั 

สนิทรพัยร์วมของบรษิทั
ย่อยคดิเป็นอตัรารอ้ยละ

ในสนิทรพัยร์วม  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

รายไดร้วมของบรษิทัย่อยคดิ
เป็นอตัรารอ้ยละในรายไดร้วม  

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่                 
31 ธนัวาคม 

บรษิทัย่อย ลกัษณะธุรกจิ ของธุรกจิ 2562 2561 2562 2561 
       
ทางตรง       
QTC – Panco Co., Ltd. จ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้า ลาว 0.62 0.73 - - 
บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล              
พาวเวอร ์จ ากดั 

ลงทุนในธุรกจิพลงังานทดแทน ไทย 31.17 28.99 - - 

       
ทางออ้ม       
บรษิทั ควิ โซลาร ์1 จ ากดั  

 
ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า     
จากพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 23.35 21.87 15.41 14.87 
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เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย QTC – Panco Co., Ltd. มีมติให้หยุดด าเนินงาน และ           
มแีผนเลกิกจิการ อย่างไรกต็าม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัพจิารณาว่าจะไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส าคญัต่อ
งบการเงนิโดยรวม เนื่องจากบรษิัทได้ตัง้ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบรษิัทย่อยและรายการบญัชีอื่น          
ทีเ่กีย่วขอ้งแลว้  

 
3. นโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 

  
 นโยบายการบญัชทีีน่ าเสนอดงัตอ่ไปนี้ไดถ้อืปฏบิตัโิดยสม ่าเสมอส าหรบังบการเงนิทุกรอบระยะเวลาทีร่ายงาน                

 
เงนิตราต่างประเทศ 
สินทรพัย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนันัน้ 
 
สินทรพัย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตวัเงินซึ่งเกิดจากรายการบญัชทีี่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบนัทกึตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดมิ แปลงค่าเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรายการ  

 
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จากการแปลงค่า รบัรูเ้ป็นก าไรหรอืขาดทุน  
 

 บรษิทัย่อยในต่างประเทศ  
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิของบรษิทัย่อยในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีร่ายงาน 
 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของบรษิทัย่อยในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนทีใ่กล้เคยีงกบัอตัรา 
ณ วนัทีเ่กดิรายการ 
 
ผลต่างจากอตัราแลกเปลี่ยนทีเ่กดิจากการแปลงค่า บนัทกึในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปลี่ยนในส่วนของผูถ้ือหุน้ จนกว่ามกีารจ าหน่ายเงนิลงทุนนัน้ออกไป ยกเวน้ผลต่างจากการแปลงค่าที่
ถูกปันส่วนใหส่้วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 
 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายถงึ เงนิสดในมอืและเงนิฝากธนาคารทุกประเภททีม่สีภาพคล่องสงู (ซึง่ไม่มี
ขอ้จ ากดัในการใช)้ และพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงนิสดทีแ่น่นอนเมื่อครบก าหนด ซึ่งมคีวามเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลง
มลูค่าน้อย 
 
บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บุคคลหรอืบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกนักบับรษิัท หมายถึง บุคคลหรอืบรษิัทที่มอี านาจควบคุมบรษิัท หรอืถูกควบคุมโดย
บรษิทั ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั 
 
นอกจากนี้ บุคคลหรอืบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกนั ยงัหมายรวมถึงบรษิทัร่วมและบุคคลซึ่งมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญั
เกี่ยวกับการออกเสียงในบริษัท ผู้บริหารส าคญั กรรมการหรอืพนักงานของบริษัท ที่มีอ านาจในการวางแผนและ
ก าหนดทศิทางการด าเนินงานของบรษิทั 
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ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น   
ลูกหนี้รบัรูเ้มื่อกลุ่มบรษิทัมสีทิธทิีไ่ดร้บัจ านวนเงนิของสิง่ตอบแทนตามสญัญาโดยไมเ่งือ่นไข หากกลุ่มบรษิทัรบัรูร้ายได้
ก่อนทีจ่ะมสีทิธไิดร้บัจ านวนเงนิของสิง่ตอบแทน จ านวนสิง่ตอบแทนนัน้จะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา  
 
ลูกหนี้การคา้ แสดงมลูค่าตามจ านวนมลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บั กลุ่มบรษิทับนัทกึค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูทีอ่าจเกดิขึน้จากการ
เกบ็เงนิลูกหนี้ไม่ได ้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูตัง้ขึน้โดยพจิารณาจากประสบการณ์ในการเกบ็หนี้และความสามารถในการ
ช าระหนี้ของลูกหนี้ ณ วนัสิน้ปี   
 
สนิคา้คงเหลอื 
สนิคา้คงเหลอืแสดงราคาตามราคาทุนหรอืมลูค่าสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บัแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนของวตัถุดบิ
ค านวณโดยวธิีเขา้ก่อน – ออกก่อน ราคาทุนของงานระหว่างท าและสินค้าส าเร็จรูปค านวณโดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
มูลค่าสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บั หมายถงึ ราคาทีค่าดว่าจะขายไดต้ามปกตขิองธุรกจิ หกัดว้ยต้นทุนส่วนเพิม่ทีจ่ะผลติให้
แลว้เสรจ็ (ส าหรบัสนิคา้ทีอ่ยู่ระหว่างการผลติ) และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็นเพื่อใหส้นิคา้อยู่ในสภาพพรอ้มทีจ่ะขาย 
 
ตน้ทุนในการซื้อสนิคา้ประกอบดว้ยราคาซื้อ และค่าใชจ้่ายทางตรงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซื้อสนิคา้นัน้ หกัดว้ยส่วนลดและ
เงนิทีไ่ดร้บัคนืจากการซื้อสนิคา้ (ถ้าม)ี 
 
ต้นทุนของสนิคา้ส าเรจ็รูปและงานระหว่างท าประกอบดว้ยค่าวตัถุดบิ ค่าแรงงานทางตรง ค่าใชจ้่ายอื่นทางตรง และ          
ค่าโสหุย้การผลติ ซึง่ปันส่วนตามขัน้ตอนการผลติ 
 
บรษิทัตัง้ค่าเผื่อการลดมลูค่าส าหรบัสนิคา้ (ถ้าม)ี โดยพจิารณาจากสภาพปัจจุบนัของสนิคา้ เมื่อสนิคา้เคลื่อนไหวชา้ 
หรอืเมื่อเสื่อมคุณภาพ 
 
ตน้ทุนของการรวมธุรกจิ  
หนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ของบรษิทัทีถู่กซื้อทีร่บัมาจากการรวมธุรกจิ รบัรูเ้ป็นหนี้สนิหากมภีาระผกูพนัในปัจจุบนัซึง่เกดิขึน้
จากเหตุการณ์ในอดตีและสามารถวดัมูลค่ายุตธิรรมไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซื้อทีเ่กดิขึน้เป็นผลมาจากการรวมธุรกจิ เช่น ค่าทีป่รกึษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวชิาชพีและ
ค่าทีป่รกึษาอื่นๆ ถอืเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกดิขึน้ 

 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั บนัทกึบญัชตีามวธิรีาคาทุน โดยบรษิทัจะบนัทกึผลก าไรหรอื
ขาดทุนจากการจ าหน่ายในก าไรหรอืขาดทุนและในปีทีม่กีารจ าหน่ายเงนิลงทุนนัน้ กรณีทีเ่งนิลงทุนดงักล่าวเกดิการ
ดอ้ยค่า บรษิทัจะรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ้่ายทนัทใีนก าไรหรอืขาดทุนและจะรบัรูร้ายไดเ้งนิปันผลเมื่อ
มกีารประกาศจ่ายจากบรษิทัย่อย 
 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมทีแ่สดงในงบการเงนิรวมบนัทกึบญัชตีามวธิส่ีวนไดเ้สยี และเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมทีแ่สดงใน
งบการเงนิเฉพาะบรษิทับนัทกึบญัชตีามวธิรีาคาทุน กรณีทีเ่งนิลงทุนดงักล่าวเกดิการดอ้ยค่า บรษิทัจะรบัรูผ้ลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทุนและจะรบัรูร้ายไดเ้งนิปันผลเมื่อมกีารประกาศจ่ายจากบรษิทัร่วม 
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เงนิลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น 
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลกัทรพัย์ในความต้องการของตลาดซึ่งถือไว้เพื่อค้า จดัประเภทเป็นสนิทรพัย์
หมุนเวยีนและแสดงในมลูค่ายุตธิรรม ก าไรหรอืขาดทุนจากการตรีาคาหลกัทรพัยไ์ดบ้นัทกึในก าไรหรอืขาดทุน 
 
มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิส าหรบัหลกัทรพัยเ์พื่อคา้จะใชร้าคาเสนอซื้อ ณ วนัทีร่ายงาน 
 
การจ าหน่ายเงนิลงทุน 
เมื่อมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธทิี่ได้รบัและมูลค่าตามบญัช ีจะถูกบนัทกึในก าไรหรอื
ขาดทุน 
 
ในกรณีที่บรษิัทจ าหน่ายบางส่วนของเงนิลงทุนที่ถืออยู่ การค านวณต้นทุนส าหรบัเงนิลงทุนที่จ าหน่ายไปและเงิน
ลงทุนทีย่งัถอือยู่ใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก ปรบัใชก้บัมลูค่าตามบญัชขีองเงนิลงทุนทีเ่หลอือยู่ทัง้หมด 

 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
 
การรบัรูแ้ละการวดัมลูค่า 

 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 
 
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรพัย์ที่กิจการ            
ก่อสรา้งเอง รวมถงึตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัหาสนิทรพัยเ์พื่อให้
สินทรัพย์นัน้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์  ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะ                  
สถานทีต่ัง้ของสนิทรพัย์และต้นทุนการกู้ยมื ส าหรบัเครื่องมอืทีค่วบคุมโดยลขิสทิธิซ์อฟแวร์ซึ่งไม่สามารถท างานได้
โดยปราศจากลขิสทิธิซ์อฟแวรน์ัน้ใหถ้อืว่า ลขิสทิธิซ์อฟแวรด์งักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ 

 
ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มอีายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากัน  บนัทึกบญัชี                
แยกจากกนัแต่ละส่วนประกอบทีม่นีัยส าคญั  
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รบัจากการ
จ าหน่ายกบัมลูค่าตามบญัชขีองทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ รบัรูเ้ป็นรายไดอ้ื่นในก าไรหรอืขาดทุน  
 
สนิทรพัยท์ีเ่ช่า 
การเช่าซึง่บรษิทัไดร้บัส่วนใหญ่ของความเสีย่งและผลตอบแทนจากการครอบครองทรพัยส์นิทีเ่ช่านัน้ๆ ใหจ้ดัประเภท
เป็นสญัญาเช่าการเงนิ ส่วนทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ทีไ่ดม้าโดยท าสญัญาเช่าการเงนิบนัทกึเป็นสนิทรพัยด์ว้ยมลูค่า
ยุตธิรรมหรอืมลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่อ้งจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า หกัดว้ยค่าเสื่อม
ราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าทีช่ าระจะแยกเป็นส่วนทีเ่ป็นค่าใชจ้่ายทางการเงนิ และส่วนทีจ่ะหกัจาก
หนี้ตามสญัญา เพื่อท าใหอ้ตัราดอกเบีย้แต่ละปีเป็นอตัราคงทีส่ าหรบัยอดคงเหลอืของหนี้สนิ ค่าใชจ้่ายทางการเงินจะ
บนัทกึโดยตรงในก าไรหรอืขาดทุน 
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ตน้ทุนทีเ่กดิขึ้นในภายหลงั 
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรบัรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบญัชขีองรายการทีด่นิ  อาคาร และอุปกรณ์  
ถ้ามคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ที่บรษิัทจะได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถวดั
มลูค่าตน้ทุนของรายการนัน้ไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื  ชิน้ส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมลูค่าตามบญัช ีตน้ทุน
ทีเ่กดิขึน้ในการซ่อมบ ารุงทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ทีเ่กดิขึน้เป็นประจ าจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเมื่อเกดิขึน้ 

 
ค่าเสือ่มราคา 
ค่าเสื่อมราคาค านวณจากมลูค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึง่ประกอบดว้ยราคาทุนของสนิทรพัยห์รอื
ตน้ทุนในการเปลีย่นแทนอื่น หกัดว้ยมลูค่าคงเหลอืของสนิทรพัย ์ 
 
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสนิทรพัย์แต่ละรายการ  ประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัย์แสดงได้
ดงันี้  
 

ส่วนปรบัปรุงทีด่นิ 20 ปี 
อาคารและโรงงาน 10, 20 ปี 
เครื่องจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 5, 10, 20 ปี 
อุปกรณ์และเครื่องตกแต่ง  5, 20 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

 
กลุ่มบรษิทัไม่คดิค่าเสื่อมราคาส าหรบัทีด่นิและสนิทรพัยท์ีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้ง 
 
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรพัย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้น             
รอบปีบญัช ีและปรบัปรุงตามความเหมาะสม 

 
การดอ้ยค่า 
กลุ่มบรษิัทจะประเมนิว่ามขีอ้บ่งชี้ของสนิทรพัย์ว่ามกีารด้อยค่าหรอืไม่ หากมขีอ้บ่งชี้ว่ามกีารด้อยค่า กลุ่มบรษิทัจะ
ประมาณมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย์ หากราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์สูงกว่ามูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื 
บรษิทัและบรษิทัย่อยปรบัปรุงลดมลูค่าของสนิทรัพย์นัน้ลดลงใหเ้ท่ากบัมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืและรบัรูผ้ลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยใ์นงบก าไรขาดทุน มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์หมายถงึราคาขายสุทธหิรอื
มลูค่าจากการใชส้นิทรพัยน์ัน้แลว้แต่จ านวนใดจะสงูกว่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารบัรูเ้มื่อมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ูงกว่ามลูค่าทีจ่ะไดร้บัคนื ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทกึ
ในก าไรหรอืขาดทุน  
 
สญัญาขายไฟฟ้า 
สญัญาขายไฟฟ้าแสดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยวธิเีส้นตรง ตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัย ์14 ปี  
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โปรแกรมคอมพวิเตอร ์
โปรแกรมคอมพวิเตอร์แสดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยวธิเีส้นตรง ตามอายุ               
การใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัย ์5 ปี  

 

ค่าบรกิารเชื่อมต่อโครงขา่ยกระแสไฟฟ้า 
ค่าบรกิารเชื่อมต่อโครงข่ายกระแสไฟฟ้าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยวธิเีสน้ตรง 
ตามอายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัย ์20 ปี  
 

ค่าความนิยม 
ค่าความนิยมแสดงถงึผลประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตทีเ่กดิจากการรวมธุรกจิ ซึง่ไม่สามารถระบุและแยกรายการมา
รบัรูไ้ด ้ค่าความนิยมแสดงตามราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
 

หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ 
หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยบนัทกึเริม่แรกในมูลค่ายุตธิรรมหกัดว้ยค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวกบัการเกดิหนี้สนิ ภายหลงัจากการ
บนัทกึหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยจะบนัทกึต่อมาโดยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริม่แรกและยอดหนี้
เมื่อครบก าหนดไถ่ถอนจะบนัทกึในก าไรหรอืขาดทุนตลอดอายุการกูย้มืโดยใชว้ธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 
 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นแสดงในราคาทุน 
 
รายได ้
รายไดร้บัรูเ้มื่อลูกคา้มอี านาจควบคุมในสนิคา้หรอืบรกิารดว้ยจ านวนเงนิทีส่ะทอ้นถงึสิง่ตอบแทนทีก่ลุ่มบรษิทั คาดว่า
จะมสีทิธไิดร้บัทีไ่ม่รวมจ านวนเงนิทีเ่กบ็แทนบุคคลทีส่าม ภาษมีลูค่าเพิม่ และสุทธจิากส่วนลดการคา้ และส่วนลดตาม
ปรมิาณ โดยมกีารใชว้จิารณญาณในการพจิารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพื่อประเมนิว่าจะรบัรูร้ายได ้
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรอื รบัรูต้ลอดช่วงเวลาหนึ่ง  
 

การขายสนิคา้และใหบ้รกิาร 
รายไดจ้ากการขายสนิคา้รบัรูเ้มื่อลูกคา้มอี านาจควบคุมในสนิคา้ซึง่โดยทัว่ไปเกดิขึน้เมื่อมกีารส่งมอบสนิคา้ใหก้บัลกูคา้ 
ในกรณีทีส่ญัญาทีใ่หส้ทิธลูิกคา้ในการคนืสนิคา้ รายไดจ้ะรบัรูใ้นจ านวนทีม่คีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสงูมาก
ว่าจะไม่มกีารกลบัรายการอย่างมนีัยส าคญัของรายไดท้ีร่บัรูส้ะสม ดงันัน้ รายไดท้ีร่บัรูจ้ะปรบัปรุงดว้ยประมาณการรบั
คนืสนิคา้ซึง่ประมาณการจากขอ้มลูในอดตี  
 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัรูต้ลอดช่วงเวลาหนึ่งเมื่อไดใ้หบ้รกิาร ขัน้ความส าเรจ็ของงานประเมนิโดยใชว้ธิอีตัราส่วน
ของต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงปัจจุบนักบัประมาณการต้นทุนทัง้สิ้น ต้นทุนที่เกี่ยวขอ้งรบัรู้ในก าไรหรอืขาดทุนเมื่อ
เกดิขึน้ 
 

ส าหรบัสญัญาทีม่กีารรวมการขายสนิค้าและบรกิารเขา้ดว้ยกนั กลุ่มบรษิทับนัทกึสนิคา้และบรกิารแยกจากกนั หาก
สนิค้าและบรกิารดงักล่าวแตกต่างกนั หรอื มกีารให้บรกิารหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานทีแ่ตกต่างกนั        
สิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจะถูกปันส่วนใหก้บัสนิคา้และบรกิารตามสดัส่วนของราคาขายทีเ่ป็นเอกเทศของสนิคา้และบรกิาร
นัน้ๆ ซึ่งได้ระบุไว้ในรายงานการก าหนดราคาสินค้า หรือบริการที่กลุ่มบริษัทขายสินค้าและบริการเป็นเอกเทศ        
แยกต่างหาก  
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รายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระ 
รายไดท้ีร่บัรูจ้ากการขายไฟฟ้า แต่ยงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หนี้ใหก้บัลูกคา้ แสดงไวเ้ป็น “รายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระ” ในงบ
แสดงฐานะการเงนิ 
 
ดอกเบี้ยรบั 
ดอกเบีย้รบับนัทกึในก าไรหรอืขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง  
 
ตน้ทุนทางการเงนิ 
ตน้ทุนทางการเงนิประกอบดว้ยดอกเบีย้จ่ายของเงนิกูย้มืและประมาณการหนี้สนิส่วนทีเ่พิม่ขึน้เนื่องจากเวลาทีผ่่านไป 
และสิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะต้องจ่าย ขาดทุนจากการจ าหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิทีถ่อืไวเ้พื่อขาย และ ขาดทุนจาก
เครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน 
 
ต้นทุนการกู้ยมืทีไ่ม่ไดเ้กี่ยวกบัการไดม้า  การก่อสรา้งหรอื การผลติสนิทรพัย์ทีเ่ขา้เงื่อนไข รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน 
โดยใชว้ธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 
 
ภาษเีงนิได ้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรบัปีที่รบัรู้ในก าไรหรือขาดทุน ประกอบด้วยภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีและภาษีเงินได้
ปัจจุบนัทีไ่ม่ไดร้บัรูใ้นงบก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืส่วนทีร่บัรูโ้ดยตรงในส่วนของผูถ้อืหุน้ 
 

         ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั 
ภาษีเงนิไดปั้จจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีทีค่าดว่าจะจ่ายช าระ โดยค านวณจากก าไรประจ าปีทีต่อ้งเสยีภาษ ีโดยใชอ้ตัราภาษทีี่
ประกาศใชห้รอืทีค่าดว่ามผีลบงัคบัใช ้ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน และรวมรายการปรบัปรุงทางภาษีทีเ่กี่ยวกบั
รายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชบีนัทกึโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวทีเ่กดิขึน้ระหว่างมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์
และหนี้สินและจ านวนที่ใช้เพื่อการค านวณภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชวีดัมูลค่าโดยการคูณอตัราภาษีกบัผล
แตกต่างชัว่คราวทีค่าดว่าจะมกีารกลบัรายการในอนาคต โดยใชอ้ัตราภาษทีีป่ระกาศใชห้รอืทีค่าดว่ามผีลบงัคบัใช ้ณ 
วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
 
สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชจีะบนัทกึต่อเมื่อมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพื่อเสยีภาษีในอนาคต
จะมจี านวนเพยีงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สนิทรพัย์ภาษีเ งนิได้รอการตดับญัชจีะถูก
ทบทวน ณ ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรบัลดลงเท่าทีป่ระโยชน์ทางภาษจีะมโีอกาสถูกใชจ้รงิ 
 
ผลประโยชน์พนักงาน 
ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนักงาน 
เงนิเดอืน ค่าจา้ง โบนัส และเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกดิรายการตามเกณฑค์งคา้ง 
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ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงนิ) 
บรษิทัและพนักงานของบรษิทัไดร้่วมกนัจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพี ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีพ่นักงานจ่ายสะสมและเงนิ
ที่บรษิัทจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดอืน สนิทรพัย์ของกองทุนส ารองเลี้ยงชพีได้แยกออกจากสนิทรพัย์ของบรษิัท เงนิที่
บรษิทัจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพีบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในปีทีเ่กดิรายการ 
 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)  
บรษิัทและบรษิัทย่อยมภีาระเงนิชดเชยต้องจ่ายใหแ้ก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซึ่งบรษิทัและ
บรษิทัย่อยถอืว่าเงนิชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรบัพนักงาน 
 
หนี้สนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานค านวณโดยใชว้ธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชีย่วชาญอสิระตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 
 
ก าไรหรอืขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains or losses) ในการค านวณ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 
สญัญาเช่าระยะยาว – กรณีทีบ่รษิทัเป็นผูเ้ช่า 
ผูบ้รหิารใชดุ้ลยพนิิจในการพจิารณาว่าความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทัง้หมดไดโ้อนใหบ้รษิทั จะถูก
จดัเป็นสญัญาเช่าการเงนิ สนิทรพัย์ภายใต้สญัญาเช่าการเงนิจะถูกบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมลูค่ายุตธิรรมสุทธิ
ของสนิทรพัย์ที่เช่าหรอืมูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองจ านวนเงนิที่ต้องจ่ายตามสญัญาเช่า แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า โดย
จ านวนเงนิทีต่้องจ่ายจะแบ่งเป็นส่วนของหนี้สนิและค่าใชจ้่ายทางการเงนิ เพื่อใหจ้ านวนเงนิทีต่้องจ่ายในแต่ละงวดมี
จ านวนคงที่ ค่าเช่าซึ่งต้องจ่ายตามภาระผูกพนัหกักับค่าใช้จ่ายทางการเงนิ จะบนัทึกเป็นหนี้สินภายใต้สญัญาเช่า
การเงนิ ส่วนค่าใช้จ่ายทางการเงนิจะบนัทกึในงบก าไรขาดทุนตลอดอายุของสญัญาเช่า สนิทรพัย์ภายใต้สญัญาเช่า
การเงนิ จะคดิค่าเสื่อมราคาตลอดอายุของการใชง้านของสนิทรพัยน์ัน้   
 
การเช่าสนิทรพัย์ โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของตกอยู่กบัผู้ให้เช่า จะถูกจดัเป็นสญัญาเช่า
ด าเนินงาน การช าระเงนิภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงาน จะถูกบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนโดยวธิเีส้นตรง
ตลอดอายุสญัญาเช่า ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการยกเลกิสญัญาเช่าด าเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบีย้ปรบัทีต่อ้ง
จ่ายใหผู้ใ้หเ้ช่าจะถูกบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในรอบระยะเวลาบญัชทีีม่กีารยกเลกิสญัญา 
 
การพจิารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ 
ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง บริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรอืไม่ โดยพจิารณาจากสนิทรพัยท์ีม่ลีกัษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏบิตัติามขอ้ตกลงนัน้ขึน้อยู่กบัการ
ใชส้นิทรพัย์ทีม่ลีกัษณะเฉพาะเจาะจง และขอ้ตกลงนัน้จะน าไปสู่สทิธใินการใชส้นิทรพัย์ ถ้าท าใหบ้รษิทัมสีทิธใินการ
ควบคุมการใชส้นิทรพัย ์
 
รายงานทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานทีร่ายงานต่อประธานเจา้หน้าที่บรหิารของบรษิทั (ผู้มอี านาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงาน) จะแสดงถงึรายการทีเ่กดิขึน้จากส่วนงานด าเนินงานนัน้โดยตรงรวมถงึรายการทีไ่ดร้บัการปันส่วนอย่าง
สมเหตุสมผล  
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ก าไรหรอืขาดทุนจากการด าเนินงานทีย่กเลกิ 
การด าเนินงานที่ยกเลิกเป็นส่วนประกอบของกลุ่มที่ถูกขายหรือจดัประเภทไว้เพื่อขาย ก าไรหรือขาดทุนจากการ
ด าเนินงานที่ยกเลกิซึ่งประกอบดว้ยจากการวดัมูลค่าของก าไรขาดทุนหลงัภาษีของการด าเนินงานทีย่กเลกิและการ
ขายสนิทรพัยท์ีจ่ดัประเภทไวเ้พื่อขาย 
 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 
บรษิทัแสดงก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานส าหรบัหุน้สามญั ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานค านวณโดยการหาร
ก าไรหรอืขาดทุนของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทั ดว้ยจ านวนหุน้สามญัทีอ่อกจ าหน่ายระหว่างปีโดยถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก  

 
การจ่ายเงนิปันผล 
เงินปันผลจ่าย บนัทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบญัชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือเมื่อคณะกรรมการของบริษัท            
ไดอ้นุมตักิารจ่ายเงนิปันผล 

 
การใชป้ระมาณการทางการบญัช ี
ในการจดัท างบการเงนิ ฝ่ายบรหิารใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานเกีย่วกบัการรบัรู ้และการวดัมลูค่า
ของสนิทรพัย ์หนี้สนิ รายได ้และค่าใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และ
ขอ้สมมตฐิานทีจ่ดัท าโดยฝ่ายบรหิาร 

 
4. ประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั ขอ้สมมตฐิาน การใชดุ้ลยพนิิจ และการจดัการความเสีย่งในส่วนของทุน 

 
4.1 ประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั ขอ้สมมตฐิาน และการใชดุ้ลยพนิิจ 

 
4.1.1 การดอ้ยค่าของลูกหนี้การคา้ 

 

บรษิทับนัทกึค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูเพื่อใหร้บัรูถ้งึการดอ้ยค่าของลูกหนี้การคา้ อนัอาจเกดิมาจากการทีไ่ม่
สามารถเรยีกช าระหนี้จากลูกหนี้ ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญนัน้เป็นการประเมนิโดยสอบทานอายุของลูกหนี้
คงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน และพจิารณาจากสถานะของลูกหนี้แต่ละราย 
 

4.1.2 ค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมคุณภาพและมลูค่าสนิคา้ลดลง 
 

บริษัทได้ประมาณการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง (ถ้ามี) เพื่อให้รับรู้ถึงการ            
ดอ้ยค่าลงของสนิคา้คงเหลอื โดยการประมาณการนัน้จะพจิารณาจากการหมุนเวยีนของสนิคา้คงเหลอื 
ระยะเวลาคงคา้ง และการเปรยีบเทยีบกบัราคาตลาด 

 
4.1.3 อาคาร อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพวิเตอร ์

 

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการของอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของอาคาร อุปกรณ์และ
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ของบรษิทั โดยจะทบทวนค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายและเมื่ออายุการใหผ้ล
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลอืมคีวามแตกต่างไปจากการประมาณการในปีก่อน หรอืมกีารตดัจ าหน่าย
สนิทรพัยท์ีเ่สื่อมสภาพหรอืไม่ไดใ้ชง้านอกีต่อไป 
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4.1.4 การดอ้ยค่าเงนิลงทุน 
 

บรษิัทพจิารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงนิลงทุน เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนดงักล่าวลดลง
อย่างมสีาระส าคญัและเป็นระยะเวลานาน ซึ่งความมสีาระส าคญัและระยะเวลานัน้ขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจ    
ของฝ่ายบรหิาร 

 

4.1.5 ค่าความนยิม 
 

ในการบนัทกึและวดัมูลค่าของค่าความนิยม ณ วนัทีไ่ดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั 
ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะไดร้บัในอนาคตของสนิทรพัยห์รอืหน่วยของ
สนิทรพัย์ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสด รวมทัง้การเลอืกอตัราคดิลดทีเ่หมาะสมในการค านวณหามลูค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงนิสดนัน้ 
 

4.1.6 ผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงาน  
 

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่งข้อสมมติฐานในการประมาณการดงักล่าวประกอบด้วย อตัราคิดลด จ านวนเงินเดอืน
ที่คาดว่าจะเพิม่ขึ้นในอนาคต อตัรามรณะและปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งในเชิงประชากรศาสตร์ ในการ
ก าหนดอตัราคดิลดฝ่ายบรหิารได้พิจารณาถึงอตัราดอกเบี้ยที่สะท้อนถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ
ในปัจจุบนั ส่วนอตัรามรณะใช้ข้อมูลตารางอตัรามรณะที่เปิดเผยทัว่ไปในประเทศ อย่างไรก็ตาม 
ผลประโยชน์หลงัการเลิกจ้างงานที่เกิดขึ้นจริงนัน้อาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้  

 

4.1.7 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรูโ้ดยการประมาณการจากความสามารถในการท าก าไรทางภาษี
ในอนาคตของบรษิทัทีน่ ามาหกักบัผลแตกต่างชัว่คราวทีส่ามารถใชป้ระโยชน์ได ้นอกจากนัน้ ผูบ้รหิาร
ต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลกระทบของกฎหมายหรือข้อจ ากัดทางด้านเศรษฐกิจหรือความ          
ไม่แน่นอนของกฎหมายภาษ ี

 

4.1.8 ประมาณการค่าประกนัความเสยีหาย 
 

ประมาณการค่าประกนัความเสยีหายจะบนัทกึเมื่อไดข้ายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารแก่ลูกคา้แลว้ ประมาณการ
ค่าใชจ้่ายพจิารณาจากประวตักิารจ่ายค่าประกนัความเสยีหาย และปัจจยัต่างๆ ทีอ่าจเกีย่วขอ้งกบัความ 
น่าจะเป็นทีจ่ะเกดิความเสยีหายดงักล่าว  
 

4.2 การจดัการความเสีย่งในส่วนของทุน 
 

วตัถุประสงค์ของบรษิัทในการบรหิารทุนของบรษิัทนัน้เพื่อด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องของบรษิทั เพื่อสรา้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่ส่ีวนไดเ้สยีอื่น และเพื่อด ารงไว้
ซึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสม เพื่อลดตน้ทุนทางการเงนิของทุน 

 

ในการด ารงไวห้รอืปรบัโครงสรา้งของทุน บรษิทัอาจปรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ การคนืทุน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ การออกหุน้ใหม่ หรอืการขายทรพัยส์นิเพื่อลดภาระหนี้ 



__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            25     

(    นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ   )     ( นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร )  
 

5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2562  2561  2562  2561 
        

เงนิสด  950,854  27,123,423  929,298  27,091,791 
เงนิฝากธนาคาร - บญัชกีระแสรายวนั 26,470,583  22,984,172  14,763,126  9,283,337 
เงนิฝากธนาคาร - บญัชอีอมทรพัย ์ 116,813,391  68,681,528  53,072,465  33,318,471 

รวม 144,234,828  118,789,123  68,764,889  69,693,599 
 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 จดัตามประเภทสกุลเงนิตราไดด้งันี้ 
 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2562  2561  2562  2561 
        

สกุลเงนิบาท 123,100,732  104,447,195  59,101,433  69,607,162 
สกุลเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิา 9,576,038          -       9,576,038          -      
สกุลเงนิเหรยีญออสเตรเลยี 87,418  86,437  87,418  86,437 
สกุลเงนิกบีลาว   11,470,640      14,255,491          -                       - 

รวม 144,234,828  118,789,123  68,764,889  69,693,599 
 
6. เงนิลงทุนชัว่คราว 
 

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มดีงันี้ 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2562  2561  2562  2561 
        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม  466,340,820  378,848,818  351,869,055  378,540,803 
บวก เงนิลงทุนเพิม่ 164,660,000  858,102,000  144,660,000  734,100,000 
หกั จ าหน่ายออก                                                                      (120,016,032)  (774,240,374)  (120,000,000)  (763,940,374) 
ก าไรจากการขายระหว่างปี 1,096,350  765,438  1,096,350  757,420 
ก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากการ

เปลีย่นแปลงมลูค่า 5,398,190 
  

2,864,938 
 

3,428,629 
  
2,411,206 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  517,479,328  466,340,820  381,054,034  351,869,055 
 

กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนชัว่คราวในกองทุนเปิด ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
ทัว่ไป เงินลงทุนดงักล่าวไม่มขีอ้จ ากดัในการเบกิถอน 
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7. ลูกหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระ 
 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2562  2561  2562  2561 
        

กจิการอื่นๆ  155,076,725  286,408,856  126,963,506  259,688,788 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั      1,046,803  702,134  1,046,803  702,134 
รวม 156,123,528  287,110,990  128,010,309  260,390,922 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (32,071,644)  (30,652,467)  (32,071,644)  (30,652,467) 
สุทธ ิ 124,051,884  256,458,523  95,938,665  229,738,455 

 
ยอดคงเหลอืของลูกหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีกช าระ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แยกตามอายุหนี้
ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2562  2561  2562  2561 
        
ลูกหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระ  
    – ลูกคา้ทัว่ไป – สุทธ ิ

    

ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 102,275,619  171,530,466  74,162,400  157,611,823 
เกนิก าหนดช าระ :        

ไม่เกนิ 3 เดอืน 9,261,534  71,802,093  9,261,534  59,000,668 
3 – 6 เดอืน        -  4,603,540         -  4,603,540 
6 – 12 เดอืน 11,715,484  7,489,660  11,715,484  7,489,660 
มากกว่า 12 เดอืน 31,824,088  30,983,097  31,824,088  30,983,097 

รวม 155,076,725  286,408,856  126,963,506  259,688,788 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (32,071,644)  (30,652,467)  (32,071,644)  (30,652,467) 
สุทธ ิ 123,005,081  255,756,389  94,891,862  229,036,321 
        
ลูกหนี้การคา้ – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง        
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 508,250  261,294  508,250  261,294 
เกนิก าหนดช าระ :        

ไม่เกนิ 3 เดอืน 538,553  440,840  538,553  440,840 
รวม 1,046,803  702,134  1,046,803  702,134 

 
โดยปกตริะยะเวลาการใหส้นิเชือ่แก่ลูกคา้ของกลุ่มบรษิทั มรีะยะเวลาตัง้แต่ 30 – 90 วนั 
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ลูกหนี้การคา้และรายได้ทีย่งัไม่ไดเ้รยีกช าระ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 จดัตามประเภทสกุลเงนิตราได้
ดงันี้ 
 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2562  2561  2562  2561 
        

สกุลเงนิบาท  132,947,645  272,561,534  104,834,426  245,841,466 
สกุลเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิา 9,886,915  1,848,800  9,886,915  1,848,800 
สกุลเงนิเหรยีญออสเตรเลยี 13,288,968  12,700,656  13,288,968  12,700,656 

รวม 156,123,528  287,110,990  128,010,309  260,390,922 
 

บรษิัทมรีายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ – ลูกหนี้การค้าส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 
2561 มดีงันี้ 

 
8. รายการระหว่างบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
บรษิทัมรีายการธุรกจิกบับรษิทัและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั บรษิทัเหล่านี้เกีย่วขอ้งกนัโดยมกีารถอืหุน้ และ/หรอืกรรมการ
ร่วมกนั รายการธุรกจิดงักล่าวแสดงไวใ้นงบการเงนิตามเงือ่นไขและเกณฑก์ารคา้ทัว่ไป และใกลเ้คยีงกบัราคาตลาด 
 
ความสมัพนัธก์บัผูบ้รหิารส าคญัและบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 

ชื่อบุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  ลกัษณะความสมัพนัธ ์
   

บรษิทั พลงังานเพื่อโลกสเีขยีว (ประเทศไทย) จ ากดั  บรษิทัร่วมทางออ้ม (สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2561) 
บรษิทั ควิ.ท.ีซ.ี เซอรว์สิ เชยีงใหม่ จ ากดั  เครอืญาตกิรรมการบรษิทั 
บรษิทั พพีดีบับลวิอ ีจ ากดั  บรษิทัร่วม 
บรษิทั ลอ็กซเล่ย ์จ ากดั (มหาชน) 
 

 กรรมการ/ผูถ้อืหุน้ร่วมกนั 

   

   (หน่วย : บาท) 
   งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
     2562  2561 
        

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม      30,652,467  23,372,875 
ตัง้ค่าเผื่อเพิม่ในระหว่างปี     4,128,561  14,180,312 
กลบัรายการในระหว่างปี     (2,709,384)  (6,900,720) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม      32,071,644  30,652,467 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC_8efg8vnAhUZ4jgGHeIyD8wQFjADegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fmarket.sec.or.th%2Fpublic%2Fidisc%2Fth%2Fcompanyprofile%2Flisted%2FLOXLEY&usg=AOvVaw3cNABhIFnxXsKrVE3fhQ6q
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC_8efg8vnAhUZ4jgGHeIyD8wQFjADegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fmarket.sec.or.th%2Fpublic%2Fidisc%2Fth%2Fcompanyprofile%2Flisted%2FLOXLEY&usg=AOvVaw3cNABhIFnxXsKrVE3fhQ6q
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รายการธุรกจิระหว่างบรษิทัและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่สีาระส าคญัส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 
มดีงันี้ 

    (หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 
นโยบายการก าหนดราคา 

ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
 2562 2561 2562 2561 
      
รายไดข้ายสนิคา้      
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ราคาตลาด 4,953,300 3,880,700 4,953,300 3,880,700 
      
รายไดอ้ื่น      
    บรษิทัย่อย ตามทีต่กลงร่วมกนั           -           - 518,400 518,400 
    บรษิทัย่อยทางออ้ม ตามทีต่กลงร่วมกนั           -           - 4,200,000           - 
    บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ตามทีต่กลงร่วมกนั 60,132           -           -           - 
รวม  60,132           - 4,718,400 518,400 

      
รายไดด้อกเบีย้รบั      
    บรษิทัย่อย รอ้ยละ 4.0 ต่อปี           -           -           - 7,209,841 
    บรษิทัร่วม รอ้ยละ 5.5 ต่อปี 648,247 901,548 648,247 901,548 
รวม  648,247 901,548 648,247 8,111,389 

      
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร      
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ตามทีต่กลงร่วมกนั 123,028 13,500 15,000 13,500 

      
ค่าตอบแทนผูบ้รหิารส าคญั     

ผลประโยชน์ปัจจุบนั  24,760,166 22,661,950 22,840,166 20,861,950 
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 628,305 476,727 432,401 339,076 

รวม  25,388,471 23,138,677 23,272,567 21,201,026 
     
       ยอดคงเหลอืทีม่สีาระส าคญักบับรษิทัและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มดีงันี้ 

 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2562 2561 2562 2561 
     
ลูกหนี้การคา้ – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง     
  บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 1,046,803 702,134 1,046,803 702,134 

     
ลูกหนี้อื่น – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง     
บรษิทัย่อย         -         - 1,717,562 1,036,800 
บรษิทัย่อยทางออ้ม         -         - 374,500         - 
บรษิทัร่วม 203,877 156,110 203,877 156,110 

รวม 203,877 156,110 2,295,939 1,192,910 
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  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2562 2561 2562 2561 
     
เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง     
บรษิทัร่วม 11,000,000 14,000,000 11,000,000 14,000,000 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูของเงนิใหกู้ย้มืแก่ 

           บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง (11,000,000) (7,098,123) (11,000,000) (7,098,123) 
เงนิใหกู้ย้มืแกบ่รษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง - สุทธ ิ              - 6,901,877              - 6,901,877 

     
เจา้หนี้อื่น – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง     
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 21,133 12,626 21,133 12,626 

     
หนี้สนิตามภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน     
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - ผูบ้รหิารส าคญั 4,742,725 3,357,749 4,277,978 3,090,864 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม จ านวนเงิน 11.00 ล้านบาท และ 14.00             
ลา้นบาท ตามล าดบั เงนิใหกู้ย้มืดงักล่าวมดีอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 5.50 ต่อปี ไม่มคี ้าประกนั บรษิทัไม่มคีวามประสงค์
ทีจ่ะเรยีกช าระคนืเงนิกูย้มืดงักล่าวภายในระยะเวลา 1 ปี เพื่อเป็นการสนับสนุนสภาพคล่องของบรษิทัร่วมดงักล่าว 
 
การเปลี่ยนแปลงในบัญชีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561               
มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2562 2561 2562 2561 
     
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม  14,000,000 17,870,454 14,000,000 671,100,000 
หกั รบัช าระคนืเงนิกูร้ะหว่างปี (3,000,000) (3,870,454) (3,000,000) (657,100,000) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  11,000,000 14,000,000 11,000,000 14,000,000 
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บรษิัทมรีายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการหนี้สงสยัจะสูญของเงินให้กู้ยมืแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่                        
31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ดงัต่อไปนี้ 
 

    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2562 2561 2562 2561 
     
ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม   7,098,123         - 7,098,123 54,352,422 
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูในระหว่างปี 3,901,877 7,098,123 3,901,877 7,098,123 
 กลบัรายการค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูใน 
    ระหว่างปี 

  
        - 

  
        -         - (54,352,422) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  11,000,000 7,098,123 11,000,000 7,098,123 
 

9. สนิคา้คงเหลอื  
 
  (หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  2562  2561 
     
วตัถุดบิ  82,077,083  77,318,399 
งานระหว่างท า   17,716,437  18,719,195 
สนิคา้ส าเรจ็รปู  98,635,966  91,379,485 
สนิคา้ระหว่างทาง  5,353,481  31,420 
รวม  203,782,967  187,448,499 
หกั ค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมคุณภาพและมลูค่าสนิคา้ลดลง  (5,281,964)  (12,195,469) 
สนิคา้คงเหลอื – สุทธ ิ  198,501,003  175,253,030 

 

บรษิทัมรีายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมสภาพและมลูค่าสนิคา้ลดลงส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
และ 2561 ดงัต่อไปนี้ 
 

  (หน่วย : บาท) 
 

 
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  2562  2561 
     
ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม   12,195,469  4,820,135 
การปรบัลดมลูค่าเป็นมลูค่าสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บั                  -  13,951,226 
กลบัรายการการปรบัลดมลูค่า  (6,913,505)  (6,575,892) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม   5,281,964  12,195,469 
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     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
        
ตน้ทุนของสนิคา้คงเหลอืทีบ่นัทกึเป็นค่าใชจ้่าย  
   และรายไดร้วมในบญัชตีน้ทุนขาย    

   
   

- ตน้ทุนขาย 605,276,086  728,524,827  566,497,106  681,594,636 
- การปรบัลดมลูค่าเป็นมลูค่าสุทธทิีค่าด

ว่าจะไดร้บั 
 

        - 
  

13,951,226 
 

       - 
  

13,951,226 
- กลบัรายการการปรบัลดมลูค่า    (6,913,505)  (6,575,892)  (6,913,505)  (6,575,892) 

สุทธ ิ 598,362,581  735,900,161  559,583,601  688,969,970 
  

 
10. เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เงนิฝากธนาคารของบรษิัทย่อยทางอ้อมจ านวน 21.60 ล้านบาท และ 21.31 
ลา้นบาท มขีอ้จ ากดัการใชเ้นื่องจากเป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัเงนิกูย้มืกบัธนาคารพาณิชยต์ามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 19 
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11. เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย  
 

    (หน่วย : บาท) 
   งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  

ทุนช าระแลว้ 
สดัส่วนการถอืหุน้ 

(รอ้ยละ) วธิรีาคาทุน 

บรษิทั ประเภทกจิการ 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

        
บรษิทัย่อยทางตรง        
QTC – Panco Co., Ltd. จ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้า 21,947,200 21,947,200 85.00 85.00 18,655,120 18,655,120 
บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล พาวเวอร ์จ ากดั ลงทุนในธุรกจิพลงังานทดแทน 595,000,000 700,000,000 99.99 99.99 699,999,970 699,999,970 
รวม      718,655,090 718,655,090 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย     (134,661,181) (150,362,446) 
สุทธ ิ          583,993,909 568,292,644 

 

เมื่อวนัที่ 22 มนีาคม 2561 บรษิัทลงทุนในบรษิัทย่อย (บรษิัท ควิทซีี โกลบอล พาวเวอร์ จ ากดั) เพิม่ขึ้นจ านวน 560.00 ล้านบาท โดยบรษิัทย่อยเพิม่ทุนจดทะเบยีน 560.00              
ล้านบาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 140.00 ล้านบาท เป็นจ านวน 700.00 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญั 56.00 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว ้10.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งบรษิัทย่อยไดจ้ด 
ทะเบยีนเพิม่ทุนกบักรมพฒันาธุรกจิการคา้แลว้เมื่อวนัที ่22 มนีาคม 2561 

 
เมื่อวนัที ่27 กนัยายน 2562 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ควิทซี ีโกลบอล พาวเวอร์ จ ากดั มมีตลิดทุนจดทะเบยีนจ านวน 105.00 ล้านบาท เพื่อลดทุนสะสมของบรษิทัย่อย จาก
ทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 700.00 ล้านบาท เป็นจ านวน 595.00 ล้านบาท โดยการลดมูลค่าหุน้สามญัจากเดมิมลูค่าทีต่ราไว ้10.00 บาทต่อหุน้ เป็นมูลค่าทีต่ราไว ้8.50 บาทต่อ
หุน้ ส าหรบัหุน้สามญัจ านวน 70.00 ลา้นหุน้ ซึง่บรษิทัย่อยไดจ้ดทะเบยีนลดทุนกบักรมพฒันาธุรกจิการคา้ในวนัที ่8 พฤศจกิายน 2562 

 
เมื่อวนัที ่19 ธนัวาคม 2562 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ควิทซี ีโกลบอล เพาเวอร ์จ ากดั มมีตลิดทุนจดทะเบยีนจ านวน 35.00 ลา้นบาท เพื่อลดขาดทุนสะสมของบรษิทัย่อย จาก
ทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 595.00 ลา้นบาท เป็นจ านวน 560.00 ลา้นบาท โดยการลดมลูค่าหุน้สามญัจากเดมิมลูค่าทีต่ราไว ้8.50 บาทต่อหุน้ เป็นมลูค่าทีต่ราไว ้8.00 บาทต่อหุน้ 
ส าหรบัหุน้สามญัจ านวน 70.00 ลา้นหุน้ ซึง่บรษิทัย่อยจะจดทะเบยีนลดทุนกบักรมพฒันาธุรกจิการคา้แลว้เมื่อวนัที ่27 มกราคม 2563 
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บรษิทัมรีายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการด้อยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 
2561 ดงันี้ 

 
(หน่วย : บาท) 

  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  2562  2561 
     

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม   150,362,446  143,799,970 
ตัง้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเพิม่ในระหว่างปี  2,701,520  6,562,476 
กลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่า  (18,402,785)              - 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม   134,661,181  150,362,446 
 
เมื่อวนัที ่ 10 สงิหาคม 2561 บรษิทัย่อย QTC – Panco Co., Ltd ไดห้ยุดด าเนินงานและมแีผนเลกิกจิการ ณ วนัที ่ 31 
ธนัวาคม 2562 บรษิทัย่อยมมีลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธติามสดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทั (รอ้ยละ 85) เป็นจ านวนเงนิ 9.24 ลา้นบาท 
ซึง่น้อยกว่ามลูค่าตามบญัชขีองเงนิลงทุน – ตามวธิรีาคาทุน เป็นจ านวน 9.42 ลา้นบาท บรษิทัจงึพจิารณาตัง้ค่าเผื่อการดอ้ย
ค่าของเงนิลงทุนเพิม่ขึน้เป็นจ านวน 2.70 ลา้นบาท  
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัทดสอบการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล พาวเวอร ์จ ากดั) 
และไดพ้จิารณากลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยดงักล่าวลดลงจ านวน 18.40 ลา้นบาท  
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12.    เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม  
 

             (หน่วย : บาท) 
       งบการเงนิรวม 

   ทุนช าระแล้ว  สดัส่วนเงนิลงทุน (รอ้ยละ)  วธิรีาคาทุน  วธิสี่วนไดเ้สยี 
 ประเภทกจิการ  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

                  
บรษิทัร่วมทางตรง                  
บรษิทั พพีดีบับลวิอ ีจ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า                 

 จากพลงังานทางเลอืก  1,000,000  1,000,000  49.98  49.98  499,800  499,800       -       - 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม           (499,800)  (499,800)       -       - 
สุทธ ิ                -       -       -       - 

                  
                  
           (หน่วย : บาท)     
       งบการเงนิเฉพาะ  
   ทุนช าระแล้ว  สดัส่วนเงนิลงทุน (รอ้ยละ)  วธิรีาคาทุน   
 ประเภทกจิการ  2562  2561  2562  2561  2562  2561     
                  

บรษิทัร่วมทางตรง                  
บรษิทั พพีดีบับลวิอ ีจ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า                 

   จากพลงังานทางเลอืก  1,000,000  1,000,000  49.98  49.98  499,800  499,800     
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม           (499,800)  (499,800)     
สุทธ ิ                -       -     
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เมื่อวนัที่ 9 ธนัวาคม 2559 บรษิัท ควิทซีี โกลบอล พาวเวอร์ จ ากดั (บรษิัทย่อย) (“QTCGP”) ได้ท าบนัทกึขอ้ตกลง           
จะซื้อจะขายหุ้นกบับรษิัทที่จดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศสงิค์โปร์ 2 แห่ง ซึ่งมเีงนิลงทุนในบรษิัท พลงังานเพื่อโลก          
สเีขยีว (ประเทศไทย) จ ากดั (“GEP Thailand”) ทีล่งทุนใน GEP (Myanmar) Company Limited (“GEP Maynmar”) 
ซึ่งประกอบธุรกิจพลงังานทดแทน ในประเทศพม่า โดยบรษิัทย่อยจะซื้อหุ้นในบรษิัทดงักล่าวในสดัส่วนการลงทุน           
รอ้ยละ 15 คดิเป็นจ านวนเงนิ 7.63 ล้านเหรยีญสหรฐั โดยการเขา้ท ารายการดงักล่าวจะอยู่ภายใตเ้งื่อนไขบงัคบัก่อน
และเงือ่นไขบงัคบัหลงั ตามทีก่ าหนดในสญัญา 

 
เมื่อวนัที่ 31 มกราคม 2561 บรษิัท พลงังานเพื่อโลกสเีขยีว (ประเทศไทย) จ ากดั ยงัด าเนินการตามเงื่อนไขบงัคบั         
หลงัการเขา้ท ารายการไม่ส าเร็จครบถ้วน ซึ่งบรษิัทย่อยได้ผ่อนผนัเงื่อนไขดงักล่าว จนถึงวนัที่ 31 มกราคม 2561            
โดยบรษิทัย่อยใชส้ทิธติามเงื่อนไขทีก่ าหนดในสญัญาซื้อขายหุน้ ขายเงนิลงทุนในบรษิทัดงักล่าวใหแ้ก่ผูข้ายจ านวน 
5.75 ลา้นเหรยีญดอลล่ารส์หรฐั และ 5.52 ลา้นบาท  
 
ในปี 2561 บรษิทั พลงังานเพื่อโลกสเีขยีว (ประเทศไทย) จ ากดั ไดเ้รยีกช าระเงนิเพิม่ทุนจ านวน 40.00 ลา้นบาท โดย
บรษิัทย่อยไดช้ าระเงนิเพิม่จ านวน 6.00 ล้านบาท (ตามสดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 15) เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขใน
สญัญาซื้อขายหุน้ โดยบรษิทัย่อยได้รบัเงนิจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมทางอ้อมแล้วเป็นจ านวน 195.32 
ลา้นบาท และรบัรูข้าดทุนจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมจ านวน 19.70 ลา้นบาท 

 
13. สนิทรพัยท์ีถ่อืไวส้ าหรบัการด าเนินงานทีย่กเลกิ 

 
เมื่อวนัที ่10 สงิหาคม 2561 ผูบ้รหิารของบรษิทัย่อยมมีตใิหห้ยุดด าเนินงานและมแีผนเลกิกจิการ เน่ืองจากบรษิทัย่อย
เหน็ว่าการด าเนินธุรกจิในส่วนดงักล่าวไม่คุม้ค่าเชงิพาณิชย์ 
 
รายละเอยีดฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานบรษิทัย่อยซึง่แสดงอยู่ในงบการเงนิรวม มดีงัต่อไปนี้ 
 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 

 2562  2561 
สินทรพัย ์    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 11,470,640  14,255,491 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 7,094  7,990 
สินทรพัยส์ ำหรบักำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 11,477,734  14,263,481 

    
หน้ีสิน    
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 609,033  216,520 
หน้ีสินส ำหรบักำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 609,033  216,520 
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   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

 2562  2561 
ผลกำรด ำเนินงำนของกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก    
รายไดอ้ื่น                -  16,529 
ค่าใชจ้่าย (1,659,961)  (3,103,604) 
ขำดทุนส ำหรบัปีจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก (1,659,961)  (3,087,075) 
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14. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์  
 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 

       เครื่องจกัร  
  ส่วนปรบัปรุง อาคาร เครื่องจกัรและ อุปกรณ์และ  และอุปกรณ์  
 ทีด่นิ ทีด่นิ และโรงงาน อุปกรณ์โรงงาน เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ ระหว่างตดิตัง้ รวม 

รำคำทนุ         
1 มกราคม 2561 106,089,980 19,462,250 193,384,972 760,864,552 45,435,759 27,284,036 33,721,373 1,186,242,922 
ซื้อเพิม่             -            - 4,401,139 10,105,941 5,705,998 2,451,000 49,412,734 72,076,812 
จ าหน่าย             -            -            - (6,625,572) (1,080,108) (4,888,795)            - (12,594,475) 
โอนเขา้ / (โอนออก)            -            - 20,909,584 36,167,677 151,500            - (57,228,761)            - 
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ            -            -            - (76,560)            -            -            - (76,560) 
31 ธนัวาคม 2561 106,089,980 19,462,250 218,695,695 800,436,038 50,213,149 24,846,241 25,905,346 1,245,648,699 
ซื้อเพิม่             - 831,033 5,362,334 21,785,695 2,972,280 764,645 14,472,205 46,188,192 
จ าหน่าย            -            -            - (3,237,573) (3,825,740) (7,698,891) (773,800) (15,536,004) 
โอนเขา้ / (โอนออก)            -            - 23,210,683 1,082,613 425,568 2,017,965 (26,736,829)            - 
31 ธนัวาคม 2562 106,089,980 20,293,283 247,268,712 820,066,773 49,785,257 19,929,960 12,866,922 1,276,300,887 
         
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
1 มกราคม 2561            - 6,395,326 79,761,482 354,660,006 37,826,608 18,636,814            - 497,280,236 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี            - 44,413 12,632,324 43,994,274 4,079,640 2,873,113            - 63,623,764 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัส่วนทีจ่ าหน่าย            -            -         - (2,149,516) (450,603) (4,863,636)            - (7,463,755) 
31 ธนัวาคม 2561            - 6,439,739 92,393,806 396,504,764 41,455,645 16,646,291            - 553,440,245 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี            - 655,809 14,395,636 45,113,482 3,850,142 2,716,018            - 66,731,087 
 ค่าเสื่อมราคาส าหรบัส่วนทีจ่ าหน่าย            -            -            - (2,599,504)       (3,519,389)    (6,669,579)            -     (12,788,472) 
31 ธนัวาคม 2562            - 7,095,548       106,789,442 439,018,742 41,786,398 12,692,730            - 607,382,860 
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   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 

       เครื่องจกัร  
  ส่วนปรบัปรุง อาคาร เครื่องจกัรและ อุปกรณ์และ  และอุปกรณ์  
 ทีด่นิ ทีด่นิ และโรงงาน อุปกรณ์โรงงาน เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ ระหว่างตดิตัง้ รวม 

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสินทรพัย ์         
31 ธนัวาคม 2561            -            -            -          2,909,280            -            -            -          2,909,280 
31 ธนัวาคม 2562            -            -            -          2,909,280            -            -            -          2,909,280 
         
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี                   
31 ธนัวาคม 2561 106,089,980 13,022,511 126,301,889 401,021,994 8,757,504 8,199,950 25,905,346 689,299,174 

31 ธนัวาคม 2562 106,089,980 13,197,735 140,479,270 378,138,751 7,998,859 7,237,230 12,866,922 666,008,747 

         
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัปี 2561        
ตน้ทุนขาย      .  50,321,583 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร        13,302,181 
   รวม        63,623,764 

        
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัปี 2562        
ตน้ทุนขาย        52,907,830 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร        13,823,257 
   รวม        66,731,087 

 
บรษิทัย่อยทางออ้มไดจ้ดจ านองทีด่นิพรอ้มอาคาร สิง่ปลูกสรา้งบนทีด่นิและอุปกรณ์ผลติกระแสไฟฟ้าซึง่ตดิตัง้บนดนิเพื่อใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัวงเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 
(หมายเหตุ 19)  
 
ราคาทรพัยส์นิของบรษิทัก่อนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึง่ไดค้ดิค่าเสื่อมราคาเตม็จ านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านจนถงึ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 มจี านวน 166.88     
ลา้นบาท (2561 : 118.01 ลา้นบาท) 
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   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

       เครื่องจกัร  
  ส่วนปรบัปรุง อาคาร เครื่องจกัรและ อุปกรณ์และ  และอุปกรณ์  
 ทีด่นิ ทีด่นิ และโรงงาน อุปกรณ์โรงงาน เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ ระหว่างตดิตัง้ รวม 

รำคำทุน         
1 มกราคม 2561 31,089,980 2,744,364 173,469,777 286,428,446 45,258,105 25,226,036 33,721,373 597,938,081 
ซื้อเพิม่                 -                  - 4,401,139 10,072,813 5,448,892 2,451,000 49,412,734 71,786,578 
จ าหน่าย                -                  -                    - (6,625,572) (471,928) (4,888,795)                  - (11,986,295) 
โอนเขา้ / (โอนออก)                -                  - 20,909,584 36,167,677 151,500                  - (57,228,761)                  - 
31 ธนัวาคม 2561 31,089,980 2,744,364 198,780,500 326,043,364 50,386,569 22,788,241 25,905,346 657,738,364 
ซื้อเพิม่                 -                  - 4,124,170 21,753,194 2,177,227 764,645 14,457,035 43,276,271 
จ าหน่าย                -                  -                    - (3,237,573) (2,077,608) (6,619,891) (773,800) (12,708,872) 
โอนเขา้ / (โอนออก)                -                  - 23,210,683 1,082,613 425,568 2,017,965 (26,736,829)                  - 
31 ธนัวาคม 2562 31,089,980 2,744,364 226,115,353 345,641,598 50,911,756 18,950,960 12,851,752 688,305,763 
         
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
1 มกราคม 2561                - 90,327 67,753,927 153,490,400 37,777,738 18,344,748                  - 277,457,140 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี                - 44,413 11,304,952 24,364,352 3,182,145 2,873,113                  - 41,768,975 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัส่วนทีจ่ าหน่าย                -                  -                    - (2,149,516) (450,603) (4,863,636)                  - (7,463,755) 
31 ธนัวาคม 2561                - 134,740 79,058,879 175,705,236 40,509,280 16,354,225                  - 311,762,360 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี                - 44,413 13,647,772 26,031,009 3,353,866 2,507,802                  - 45,584,862 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัส่วนทีจ่ าหน่าย                -                  -              - (2,599,504) (2,046,364) (6,288,234)                  - (10,934,102) 
31 ธนัวาคม 2562                - 179,153 92,706,651 199,136,741 41,816,782 12,573,793                  - 346,413,120 

         
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี         
31 ธนัวาคม 2561 31,089,980 2,609,624 119,721,621 150,338,128 9,877,289 6,434,016 25,905,346 345,976,004 

31 ธนัวาคม 2562 31,089,980 2,565,211 133,408,702 146,504,857 9,094,974 6,377,167 12,851,752 341,892,643 
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   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

       เครื่องจกัร  
  ส่วนปรบัปรุง อาคาร เครื่องจกัรและ อุปกรณ์และ  และอุปกรณ์  
 ทีด่นิ ทีด่นิ และโรงงาน อุปกรณ์โรงงาน เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ ระหว่างตดิตัง้ รวม 

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

         
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัปี 2562         
ตน้ทุนขาย        32,168,109 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร        13,416,753 
    รวม        45,584,862 

 
ราคาทรพัยส์นิของบรษิทัก่อนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึง่ไดค้ดิค่าเสื่อมราคาเตม็จ านวนแลว้แตย่งัคงใชง้านจนถงึ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2562 มจี านวน 145.26     
ลา้นบาท (2561 : 117.36 ลา้นบาท) 
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15. โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 
 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
รำคำทุน    
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 18,624,202  18,179,062 
ซื้อเพิม่ 527,231  484,260 
ตดัจ าหน่าย (176,388)  (11,261) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 18,975,045  18,652,061 
ซื้อเพิม่ 2,088,090  2,075,170 
ตดัจ าหน่าย (122,132)                            - 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 20,941,003  20,727,231 
    
ค่ำตดัจ ำหน่ำย    
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 (13,121,494)  (12,853,780) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรบัปี (ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร) (1,841,528)  (1,789,110) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรบัส่วนทีจ่ าหน่าย 176,355  11,258 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 (14,786,667)  (14,631,632) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรบัปี (ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร) (1,687,628)  (1,649,290) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรบัส่วนทีจ่ าหน่าย 46,798                            - 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 (16,427,497)  (16,280,922) 
    
มูลค่ำสุทธิทำงบญัชี    
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 4,188,378  4,020,429 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 4,513,506  4,446,309 
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16. ค่าบรกิารเชื่อมต่อโครงขา่ยกระแสไฟฟ้า 
 

  (หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิรวม 
รำคำทุน   
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561  6,588,543 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  6,588,543 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  6,588,543 
   
ค่ำตดัจ ำหน่ำย   
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561  (2,003,639) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรบัปี (ตน้ทุนขาย)  (329,427) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  (2,333,066) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรบัปี (ตน้ทุนขาย)  (329,146) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  (2,662,212) 
   
มูลค่ำสุทธิทำงบญัชี   
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  4,255,477 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  3,926,331 

 
บรษิทัย่อยทางอ้อมไดจ้่ายค่าบรกิารเชื่อมต่อโครงข่ายกระแสไฟฟ้าเขา้สู่ภายในโครงการของบรษิทัย่อยทางอ้อมให้การ
ไฟฟ้าภูมภิาค (กฟภ.) ทัง้นี้ กรรมสทิธิใ์นโครงข่ายกระแสไฟฟ้าทีเ่ชื่อมต่อที่เป็นของกฟภ. และบรษิัทย่อยทางอ้อมเป็น              
ผูม้สีทิธใิชป้ระโยชน์จากโครงขา่ยดงักล่าว 
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17. สญัญาขายไฟฟ้า 
 
  (หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิรวม 
รำคำทุน   
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561  119,467,371 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  119,467,371 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  119,467,371 
   
ค่ำตดัจ ำหน่ำย   
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561  (2,108,180) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรบัปี (ตน้ทุนขาย)  (8,452,651) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  (10,560,831) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรบัปี (ตน้ทุนขาย)  (8,413,195) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  (18,974,026) 
   
มูลค่ำสุทธิทำงบญัชี   
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  108,906,540 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  100,493,345 

 
เมื่อวนัที่ 25 มิถุนายน 2553 บริษัทย่อยทางอ้อมได้ท าสญัญาขายไฟฟ้ากับ กฟภ. ในปริมาณที่ได้ก าหนดไว้โดยเริม่
ด าเนินการขายไฟฟ้าภายในเดอืนมถิุนายน 2555 สญัญานี้มกี าหนดระยะเวลา 5 ปี นับตัง้แต่วนัทีท่ าสญัญาและสามารถ
ต่ออายุออกไปไดอ้ีกคราวละ 5 ปี นอกจากนี้ บรษิัทย่อยทางอ้อมได้ผ่านการตรวจและรบัรองคุณภาพไฟฟ้าโดย กฟภ. 
และเริม่ด าเนินการขายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟภ. นับตัง้แต่วนัดงักล่าว 

 
18. เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 

                       
 (หน่วย : บาท) 

 
อตัราดอกเบีย้รอ้ยละตอ่ปี 

งบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

     
หนี้สนิภายใตส้ญัญาทรสัต์รซีทีส ์ 3.30 – 4.85 4.07 - 4.39 47,044,947 57,082,000 
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 3.10 – 4.75 3.30 - 4.75 30,000,000 145,000,000 

รวม   77,044,947 202,082,000 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บรษิทัมยีอดคงเหลอืของวงเงนิเบกิเกนิบญัช ีหนี้สนิตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หนี้สนิภายใต้
สญัญาทรสัตร์ซีทีส ์เลตเตอรอ์อฟเครดติ และสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า สญัญาการโอนสทิธเิรยีกรอ้งของ
เลตเตอร์ออฟเครดติ และสนิเชื่ออื่นๆ จ านวนรวม 414.55 ล้านบาท และ 160.10 ลา้นบาท ตามล าดบั เงนิกู้ยมืระยะสัน้
จากธนาคารเป็นเงนิกูท้ีป่ลอดภาระค ้าประกนั 
 

19. เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 
 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2562 2561 2562 2561 
     
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 99,539,346 156,240,000 10,139,346        - 
บวก เงนิกูย้มืเพิม่ขึน้ระหว่างปี        - 15,039,346        - 15,039,346 
หกั จ่ายช าระคนืในระหว่างปี (75,240,000) (71,740,000) (8,400,000) (4,900,000) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 24,299,346 99,539,346 1,739,346 10,139,346 
หกั ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (24,299,346) (75,240,000) (1,739,346) (8,400,000) 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธ ิ        - 24,299,346        - 1,739,346 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมเีงนิกู้ยมืจากธนาคารจ านวน 1.74 ล้านบาท อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ MLR-1.50 ต่อปี 
ส าหรบั 12 เดือนแรกนับจากวนัที่เบิกเงินกู้งวดแรกและ อตัราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-1.00 ต่อปี ส าหรบังวดที่เหลือ           
มกี าหนดช าระคนื 0.70 ล้านบาทต่อเดอืน โดยเริม่ช าระตัง้แต่เดอืนมถิุนายน 2561 และครบก าหนดช าระงวดสุดทา้ย        
ในเดอืนมนีาคม 2563  
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษัทย่อยทางอ้อมมีเงินกู้ยืมจากธนาคารจ านวน 22.56 ล้านบาท และ 
89.40 ล้านบาท ตามล าดบั อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี ส าหรบั 18 เดอืนแรกนับจากวนัทีเ่บกิเงนิกู้งวดแรก
และ อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ MLR-1.50 ต่อปี ส าหรบังวดทีเ่หลอืมกี าหนดช าระคนื 5.57 ล้านบาทต่อเดอืน โดยเริม่ช าระ
ตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2555 และครบก าหนดช าระงวดสุดท้ายในเดือนเมษายน 2563 เงินกู้ยืมนี้ค ้าประกนัโดยการ           
จดจ านองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งบนทีด่นิและอุปกรณ์ผลติกระแสไฟฟ้าตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14 และการโอนสทิธิ
ที่จะถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากธนาคารและโอนสทิธกิารรบัเงนิที่จะได้รบัภายใต้สญัญาซื้อขายไฟฟ้าตามทีก่ล่าวไวใ้น
หมายเหตุ 10 
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20. ภาษเีงนิได ้ 
 

20.1  รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์และหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสี าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 
2561 มดีงันี้      

 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 

  บนัทกึเป็นรายได ้/ (รายจ่าย) ใน  

 
1 มกราคม 

2562 ก าไรหรอืขาดทุน 
ก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

31 ธนัวาคม 
2562 

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
  จากค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 6,130,493 283,835              - 6,414,328 
 จากค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมคุณภาพและมลูค่าสนิคา้ลดลง 2,439,094 (1,382,701)              - 1,056,393 

  จากค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ 203,877 11,748              - 215,625 
  จากส ารองค่าใชจ้่ายในการรบัประกนัสนิคา้ 988,882 (40,773)              - 948,109 
 จากหนี้สนิภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ 
พนักงาน 2,168,617 920,135              - 3,088,752 

 จากผลแตกต่างชัว่คราวจากการรวมธุรกจิ - จากการ
ดอ้ยค่าส่วนปรบัปรุงทีด่นิ ส่วนปรบัปรุงอาคาร และ
เครื่องจกัร 29,551,731            (132,229)              - 29,419,502 

  จากการแปลงค่างบการเงนิ 459,387           -       303,660 763,047 

รวม 41,942,081 (339,985) 303,660 41,905,756 

     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
  จากผลแตกต่างชัว่คราวจากการรวมธุรกจิ - ส่วนเกนิ

จากการตรีาคาทีด่นิ 11,379,112          -              - 11,379,112 
  จากสญัญาขายไฟฟ้า 14,609,269 (1,128,308)            - 13,480,961 

รวม 25,988,381 (1,128,308)            - 24,860,073 

     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี – สุทธิ 15,953,700 788,323 303,660 17,045,683 
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   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 

  บนัทกึเป็นรายได ้/ (รายจ่าย) ใน  

 
1 มกราคม 

2561 ก าไรหรอืขาดทุน 
ก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

31 ธนัวาคม 
2561 

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
  จากค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 4,674,575 1,455,918                - 6,130,493 
 จากค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมคุณภาพและมลูค่าสนิคา้ลดลง 964,027 1,475,067                - 2,439,094 

  จากค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ 197,923 5,954                - 203,877 
  จากส ารองค่าใชจ้่ายในการรบัประกนัสนิคา้ 931,193 57,689                - 988,882 
 จากหนี้สนิภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ 

พนักงาน 1,908,082 260,535                - 2,168,617 
  จากขาดทุนทางภาษขีองบรษิทัยกมาไม่เกนิ 5 ปี 22,079,250 (22,079,250)                -             - 
 จากผลแตกต่างชัว่คราวจากการรวมธุรกจิ - จากการ

ดอ้ยค่าส่วนปรบัปรุงทีด่นิ ส่วนปรบัปรุงอาคาร และ
เครื่องจกัร 29,551,731              -                - 29,551,731 

  จากการแปลงค่างบการเงนิ 368,499              - 90,888 459,387 

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

     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
  จากผลแตกต่างชัว่คราวจากการรวมธุรกจิ – ส่วนเกนิ    

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

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

     

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

  บนัทกึเป็นรายได ้/ (รายจ่าย) ใน  

 
1 มกราคม 

2562 ก าไรหรอืขาดทุน 
ก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

31 ธนัวาคม 
2562 

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
  จากค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 6,130,493 283,835          - 6,414,328 
 จากค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมคุณภาพและมลูค่าสนิคา้ลดลง 2,439,094 (1,382,701)          - 1,056,393 
  การดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 1,343,040 540,304          - 1,883,344 
  จากค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ 203,877 11,747          - 215,624 
  จากส ารองค่าใชจ้่ายในการรบัประกนัสนิคา้ 988,882 (40,773)          - 948,109 
จากหนี้สนิภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์                           
พนักงาน 2,168,617 920,136                - 3,088,753 

รวม 13,274,003 332,548          - 13,606,551 

     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี – สุทธิ 13,274,003 332,548          - 13,606,551 
 
 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  บนัทกึเป็นรายได ้/ (รายจ่าย) ใน  

 
1 มกราคม 

2561 ก าไรหรอืขาดทุน 
ก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

31 ธนัวาคม 
2561 

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
  จากค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 4,674,575 1,455,918          - 6,130,493 
 จากค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมคุณภาพและมลูค่าสนิคา้ลดลง 964,027 1,475,067          - 2,439,094 
  การดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 760,000 583,040          - 1,343,040 
  จากค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ 197,923 5,954          - 203,877 
  จากส ารองค่าใชจ้่ายในการรบัประกนัสนิคา้ 931,193 57,689          - 988,882 
  จากหนี้สนิภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ 

พนักงาน 1,908,082 260,535          - 2,168,617 
  จากขาดทุนทางภาษขีองบรษิทัยกมาไม่เกนิ 5 ปี 21,719,250 (21,719,250)          -            - 

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

     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี – สุทธิ 31,155,050 (17,881,047)          - 13,274,003 
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20.2 ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้มดีงันี้ 
 

ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุน 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2562  2561  2562  2561 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั         
ตามประมวลรษัฎากรภาษเีงนิได ้ (9,483,342)  (113,560)  (8,593,896)               - 
        
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี         
การเปลีย่นแปลงของผลตา่ง
ชัว่คราว    788,323  (17,411,384)  

332,548 
 (17,881,047) 

        
รวมภำษีเงินได้ (8,695,019)  (17,524,944)  (8,261,348)  (17,881,047) 

 
ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 2562  2561 
 

ก่อน 
ภาษเีงนิได ้  

รายได้
(ค่าใชจ้่าย) 
ภาษเีงนิได ้  

สุทธจิาก 
ภาษเีงนิได ้  

ก่อน 
ภาษเีงนิได ้  

รายได้
(ค่าใชจ้่าย) 
ภาษเีงนิได ้  

สุทธจิาก 
ภาษเีงนิได ้

            
ผลต่างจากการแปลงค่า
หน่วยงานในต่างประเทศ 1,517,838  (303,660)  1,214,178  454,445  (90,889)  363,556 

 
ผลแตกต่างชัว่คราวทีไ่ม่ไดร้บัรูเ้ป็นสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชใีนงบการเงนิมรีายละเอยีด ดงันี้ 

 
   (หน่วย  : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2562  2561  2562  2561 
        

ผลแตกต่างชัว่คราว        
จากค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนใน

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง              -  -  125,744,257  144,147,042 
จากค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิใหกู้ย้มืใน

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง    11,000,000  7,098,123  11,000,000  7,098,123 
ขาดทุนทางภาษทีีย่งัไม่ไดใ้ช ้ 62,922,443  135,073,360  -  72,294,448 
    รวม 73,922,443  142,171,483  136,744,257  223,539,613 

 
 



 __________________________ กรรมการ    __________________________ กรรมการ             49     
  (    นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ   )  ( นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร )  

 

20.3  ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน 

 
รายการกระทบยอดภาษเีงนิได ้

 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2562  2561  2562  2561 
        

ก าไรก่อนภาษี 207,093,322  17,403,090  130,440,320  21,977,986 
อตัราภาษ ีรอ้ยละ 20  20  20  20 
ภาษคี านวณจากอตัราภาษี 41,418,664  3,480,618  26,088,064  4,395,597 
ผลกระทบ :        
ปรบัปรุงรายการตดับญัชรีะหว่างกนั (2,295,708)  3,147,302            -            - 
จ านวนภาษขีองรายไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภาษี (4,717,512)  (10,441,325)  (1,325,929)  (1,246,118) 
จ านวนภาษขีองรายการทีไ่ม่ถอืเป็นค่าใชจ้่าย 
    ตามประมวลรษัฎากร 710,967 

 
1,244,716  1,016,673 

 
634,109 

จ านวนภาษขีองผลแตกต่างชัว่คราวในปัจจุบนัที ่           
ไม่รบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์ (26,421,392) 

 
(9,450,860)  (17,517,460) 

 
(8,621,445) 

กลบัรายการสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดจ้ากการตดับญัช ี       
ทีเ่คยรบัรู ้ - 

 
22,079,250  - 

 
21,719,250 

จ านวนภาษขีองผลขาดทุนในปีปัจจุบนัทีไ่ม่รบัรู ้    
เป็นสนิทรพัย์           - 

           
7,465,243 

 
          - 

 
999,654 

ค่าใชจ้่ายทางภาษเีงนิได้ 8,695,019  17,524,944  8,261,348  17,881,047 
        
ภำษีเงินได้ประกอบด้วย        
ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 9,483,342  113,560  8,593,896            - 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีากผลแตกต่างชัว่คราว (788,323)  17,411,384  (332,548)  17,881,047 
รวมภาษีเงนิได ้ 8,695,019  17,524,944  8,261,348  17,881,047 

 

21. ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 
 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2562  2561  2562  2561 
        
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารคา้งจ่าย 9,576,526  9,509,746  9,576,526  9,000,000 
ค่าขนส่งคา้งจ่าย 568,190  1,026,470  568,190  1,026,470 
ค่าใชจ้่ายในการส่งออกคา้งจา่ย 1,011,733  1,720,147  1,007,592  1,720,147 
ค่านายหน้าคา้งจ่าย 398,598  5,810,509  398,598  5,810,509 
อื่นๆ 9,265,007  4,932,047  8,348,965  3,067,378 

รวม 20,820,054  22,998,919  19,899,871  20,624,504 
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22. หนี้สนิภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

                                                                                                     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2562  2561  2562  2561 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน        
ภาระผกูพนัส าหรบัผลประโยชน์ 
    หลงัออกจากงาน 16,610,982  11,117,047  15,443,761  10,843,086 
 

       
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน       
รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน        
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 5,493,935  1,445,695  4,600,675  1,302,677 

 
บริษัทจัดให้มีโครงการบ าเหน็จบ านาญพนักงานตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541                      
ในการใหผ้ลประโยชน์เมื่อเกษยีณแก่พนักงานตามสทิธแิละอายุงาน 
 
การเปลีย่นแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของผลประโยชน์ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  

 
                                                                                                                                     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2562  2561  2562  2561 
        
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 11,117,047  9,671,352  10,843,086  9,540,409 
รบัรูใ้นก าไรขาดทุน        

- ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 2,461,073  1,086,350  1,601,905  951,516 
- ตน้ทุนบรกิารในอดตี 2,514,815           -  2,514,815           - 

- ดอกเบีย้จากภาระผกูพนั 518,047  359,345  483,955  351,161 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 16,610,982  11,117,047  15,443,761  10,843,086 
        
หกั ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 1 ปี (871,849)  (754,444)  (871,849)  (754,444) 
สุทธ ิ 15,739,133  10,362,603  14,571,912  10,088,642 
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ขอ้สมมตใินการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั  
ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัทีร่ายงาน (แสดงโดยวธิถีวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก) 
ไดแ้ก่ 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    

อตัราคดิลด  รอ้ยละ 3.04 – 3.48 ต่อปี  รอ้ยละ 3.48 ต่อปี 
อตัราการเพิม่ของค่าใชจ้่ายเงนิเดอืนถวัเฉลีย่ในอนาคต รอ้ยละ 5.00 - 7.37 ต่อปี  รอ้ยละ 7.37 ต่อปี 
เกษยีณอายุ 60 ปี  60 ปี 
อตัราการเสยีชวีติ อตัรามรณะปี 2560  อตัรามรณะปี 2560 

 
การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมตฐิานทีเ่กี่ยวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีอ่าจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัที่รายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ที่
ก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงนิดงัต่อไปนี้ 
 

(หน่วย : บาท) 
 ผลกระทบภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว ้
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2562  2561  2562  2561 
        
อตัราคดิลด (เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.5 ต่อปี) (913,445)  (639,145)  (856,075)   (624,643) 
อตัราคดิลด (เปลีย่นแปลงลดลงรอ้ยละ 0.5 ต่อปี) 976,037  684,518  914,339  668,905 
การเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนในอนาคต  
     (เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.5 ต่อปี) 

 
1,111,341 

  
720,896 

  
1,046,948 

 
 

704,759 
การเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนในอนาคต  
    (เปลีย่นแปลงลดลงรอ้ยละ 0.5 ต่อปี) 

 
(1,019,474) 

  
(661,772) 

  
(959,309) 

 
  

(646,653) 
อตัราหมุนเวยีน (เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.5 ต่อปี) (1,242,987)  (1,048,144)  (1,169,647)  (1,027,952) 
อตัราหมุนเวยีน (เปลีย่นแปลงลดลงรอ้ยละ 0.5 ต่อปี) 1,371,262  1,313,923  1,292,043  1,134,636 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ผลประโยชน์พนักงานทีค่าดว่าจะจา่ยก่อนคดิลด มดีงันี้ 

 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

    
ภายใน 1 ปี 178,753  178,753 
ระหว่าง 2 - 5 ปี 3,522,176  3,251,757 
ระหว่าง 6 - 15 ปี 11,768,768  8,750,202 
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เมื่อวนัที่ 5 เมษายน 2562 สภานิติบญัญัติแห่งชาติได้ประกาศพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงานฉบบัที่ 7 พ.ศ. 2562           
ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งให้สทิธแิก่ลูกจ้างที่ท างานตดิต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไป ได้รบัค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัรา
สุดท้าย 400 วนั กฎหมายฉบบัปรบัปรุงจะมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 5 พฤษภาคม 2562 และจะส่งผลให้ภาระผูกพนั
ผลประโยชน์พนักงานรวมถงึตน้ทุนบรกิารในอดตีในก าไรขาดทุนเพิม่ขึน้จ านวน 2.51 ลา้นบาท ในงบการเงนิรวมและงบ
การเงนิเฉพาะบรษิทั 

 
23. ทุนจดทะเบยีนและใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตัิการลดทุนจด
ทะเบยีนของบรษิทั จากเดมิทุนจดทะเบยีน 429,240,725 บาท เป็น 341,092,557 บาท โดยการลดหุน้สามญัจดทะเบยีน
ทีย่งัมไิดน้ าออกจ าหน่ายจ านวน 88,148,168 หุน้ โดยบรษิทัไดจ้ดทะเบยีนลดทุนกบักรมพฒันาธุรกจิการคา้ เมื่อวนัที ่8 
พฤษภาคม 2562 
 
ในปี 2561 มผีูใ้ชใ้บส าคญัแสดงสทิธจิ านวน 4,288 หน่วย ในการซื้อหุน้สามญัจ านวน 4,337 หุน้ ตามราคาใชส้ทิธทิี ่9.88 
บาทต่อหุน้ บรษิทัไดร้บัช าระค่าหุน้เพิม่ขึน้ 4,337 บาท และบนัทกึส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 38,513 บาท 

 
24.  รายได ้

 
บรษิัทประกอบธุรกิจผลติและจ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้าและผลติตามค าสัง่ซื้อของลูกคา้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
ภายใต้เครื่องหมายการคา้ “QTC” และเครื่องหมายการคา้ของลูกคา้ โดยปัจจุบนัผลติภณัฑ์หมอ้แปลงไฟฟ้าของบรษิทั 
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 
 

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

2.  หมอ้แปลงไฟฟ้าระบบก าลงั มกี าลงัไฟตัง้แต่ 5000-30000 KVA  
3.  หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดพเิศษ จะออกแบบและผลติตามการใช้งานและคุณสมบตัิที่ลูกค้าต้องการ เช่น Earthling 

Transformer, Dry-Type Class F&H, Unit Substation, Pad mounted, หมอ้แปลง Amorphous 
 
นอกจากนี้บรษิทัยงัมกีารใหบ้รกิารดา้นต่างๆ แก่ลูกคา้ เช่น งานตรวจสอบเชค็สภาพและบ ารุงรกัษาตามก าหนดเวลางาน
ซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาหมอ้แปลง งานบรกิารเตมิน ้ามนัหมอ้แปลงไฟฟ้า งานบรกิารเช่าหมอ้แปลงไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อ
รองรบัความต้องการและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ทัง้ทีเ่ป็นลูกคา้ทีซ่ื้อหมอ้แปลงไฟฟ้าของบรษิทั และลูกคา้ทัว่ไป
โดยบรษิทัรบัรูร้ายไดจ้ากการขายสนิคา้และจากการใหบ้รกิาร ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง  
 
บรษิัทย่อยได้ด าเนินธุรกจิหลกัเกี่ยวกบัการผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ซึ่งมกีารรบัรู้รายได้            
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง  
 
รายละเอยีดของรายได ้ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 31 
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25.  ก าไรต่อหุน้ 
 
 ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงการค านวณไดด้งันี้ 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

        

ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน        

ก าไรทีเ่ป็นส่วนของผูถ้อืหุ้นสามญัของบรษิทั (บาท)        198,647,297  341,207  122,178,972  4,096,941 
จ านวนหุน้สามญัโดยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก (หุน้) 341,092,557  341,090,368  341,092,557  341,090,368 

    ก าไรทุนต่อหุน้ (บาท) 0.582  0.001  0.358  0.012 

 
26.  ส ารองตามกฎหมาย 

 
ตามพระราชบญัญตัมิหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บรษิ ัทต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีเป็นเงนิส ารองไม่น้อยกว่า             
ร้อยละห้าของก าไรสุทธปิระจ าปี สุทธจิากขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าเงนิส ารองนี้จะมไีม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิ
ของทุนจดทะเบยีน เงนิส ารองนี้จะไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงนิปันผลได้ 

 
27.  กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

 
บรษิทัและพนักงานบรษิทัไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชกิกองทุนส ารองเลี้ยงชพี ซึ่งจดทะเบยีนแล้วตามพระราชบญัญตักิองทุน
ส ารองเลี้ยงชพี พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดว้ยเงนิทีพ่นักงานจ่ายสะสมและเงนิทีบ่รษิทัจ่ายสมทบ และจะจ่ายใหพ้นักงาน
ในกรณีที่ออกจากงานตามระเบยีบว่าด้วยกองทุนดงักล่าว ในระหว่างปี 2562 บรษิัทได้จ่ายเงนิสมทบกองทุนส ารอง
เลีย้งชพีพนักงาน เป็นจ านวนเงนิ 3.50 ลา้นบาท (2561 : 3.07 ลา้นบาท)  
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28.  ค่าใชจ้่ายตามลกัษณะ 
 
รายการค่าใชจ้่ายตามลกัษณะทีส่ าคญัส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มดีงันี้ 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2562  2561  2562  2561 
        
วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป 418,764,266  550,510,410  418,764,266  550,510,410 
การเปลีย่นแปลงในสนิคา้ส าเรจ็รปูและงานระหว่างท า (6,913,505)  7,375,334  (6,913,505)  7,375,334 
เงนิเดอืน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 156,516,665  138,651,578  145,859,040  123,743,434 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  77,161,056  74,247,370  47,234,152  43,558,085 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา 15,755,905  10,785,211  14,664,800  9,161,216 
ค่าไฟฟ้า 7,253,068  6,730,152  6,877,528  6,623,825 
ค่าขนส่ง 6,940,436  9,869,629  6,921,395  9,819,696 
ค่าใชจ้่ายการตลาด 5,264,894  6,046,709  5,264,894  6,046,709 
ค่าใชจ้่ายในการรบัประกนัสนิคา้ 4,061,715  3,563,940  4,061,715  3,563,940 
ค่านายหน้าและค่าส่งเสรมิการขาย 7,903,168  8,147,819  7,903,168  8,147,819 
ค่าธรรมเนียมวชิาชพี 7,155,651  11,305,208  5,858,277  9,958,648 
หนี้สงสยัจะสญูของลูกหนี้การคา้ 1,419,177  7,279,592  1,419,177  7,279,592 
ค่าเผื่อ (กลบัรายการค่าเผื่อ) การดอ้ยค่าของเงนิลงทุนใน  
    บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง            -             -  (15,701,265)  7,062,276 
ค่าเผื่อ (กลบัรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสยัจะสูญของเงนิให้

กูย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 3,901,877  7,098,123  3,901,877  (47,254,299) 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์             -  2,909,280               -               - 
ค่าเดนิทาง 7,382,587  7,567,685  6,861,208  6,858,644 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 3,257,104  4,601,145  3,227,315  4,089,280 
ส่วนแบ่งขาดทุนของบรษิทัร่วมตามวธิสี่วนไดเ้สยี              -  1,027,387               -               - 
ขาดทุนจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมทางออ้ม              -  19,695,061               -               - 
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ 54,264,403  68,374,972  46,814,363  51,546,119 
    รวม 770,088,467  945,786,605  703,018,405  808,090,728 

 
29.  สทิธปิระโยชน์จากการส่งเสรมิการลงทุน 

 
บริษัทย่อยทางอ้อมได้รบัสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญัติส่งเสริมการลงทุน        
พ.ศ. 2520 ตามบตัรเลขที ่1114(1)/2554 ลงวนัที่ 27 มกราคม 2554 ส าหรบักิจการผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทติย์ โดยไดร้บัสทิธพิเิศษหลายประการ เช่น ใหไ้ดร้บัยกเวน้อากรขา้เขา้ส าหรบัเครื่องจกัรทีน่ าเขา้เพื่อใช้
ในบรษิทัทีไ่ดร้บัส่งเสรมิใหไ้ดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัก าไรสุทธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการ
ส่งเสรมิมกี าหนดเวลาแปดปี นับตัง้แต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการนัน้ ภายหลงัจากวนัทีพ่น้ก าหนดเวลาแปด
ปีทีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล บรษิทัไดร้บัการลดหย่อนภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัก าไรสุทธทิีไ่ดจ้ากกจิการที่
ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนในอตัรารอ้ยละหา้สบิของอตัราปกต ิ

 
 
 



 __________________________ กรรมการ    __________________________ กรรมการ             55     
  (    นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ   )  ( นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร )  

 

30.  สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า  
 
บรษิทัไม่มนีโยบายทีจ่ะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธเ์พื่อการเกง็ก าไรหรอืเพื่อการคา้ สญัญา
ซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้ามไีว้เพื่อช่วยในการบรหิารความเสี่ยงที่เกิดจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน
เงนิตราต่างประเทศ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมสีญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าส าหรบัการรบัช าระเงนิจากลูกหนี้การค้า
และจ่ายช าระเงนิเจา้หนี้การคา้ทีเ่ปิดสถานะไวซ้ึง่มอีายุระหว่าง 1 เดอืน ถงึ 6 เดอืน ดงันี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จ านวนเงนิตรา
ต่างประเทศ 

 อตัราแลกเปลีย่นตาม
สญัญา (บาท) 

 

สญัญาชื้อเงนิตราต่างประเทศลว่งหน้าส าหรบัการจ่ายช าระเงนิเจา้หนี้การคา้และทรสัตร์ซีทีส์ 
สกุลเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิา 642,600  20.64 – 20.69 
สกุลเงนิยโูร 329,820  30.06 – 30.14 
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31.  ส่วนงานด าเนินงาน 
 

บรษิทัมกีารจดักลุ่มส่วนงานทีร่ายงานตามลกัษณะของธุรกจิและภูมศิาสตรใ์นประเทศและต่างประเทศ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มดีงันี้ 
 

                (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
  ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
 ผลติและจ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้า  ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า  อื่นๆ   
 ในประเทศ ต่างประเทศ  ในประเทศ  ในประเทศ  รวม 

 2562   2561 2562   2561  2562   2561  2562   2561  2562   2561 
              

รายไดจ้ากการขาย 545,339,877 513,966,391 243,131,269 280,841,261  148,689,806 142,478,358                   -                  -  937,160,952 937,286,010 
ตน้ทุนขาย (384,056,191) (512,281,591) (175,527,410) (176,688,379)  (38,778,980) (46,930,191)                   -                  -  (598,362,581) (735,900,161) 

ก าไรขัน้ตน้ 161,283,686 1,684,800 67,603,859 104,152,882  109,910,826 95,548,167                -               -  338,798,371 201,385,849 
              

รายไดจ้ากการบรกิาร 28,011,938 20,764,087                  -                  -                   -                  -                   -                  -  28,011,938 20,764,087 
ตน้ทุนบรกิาร (16,890,509) (11,860,974)                  -                  -                   -                  -                   -                  -  (16,890,509) (11,860,974) 

ก าไรขัน้ตน้ 11,121,429 8,903,113               -               -                -               -                -               -  11,121,429 8,903,113 
              

รายไดอ้ื่น              -              -  2,380,349     4,854,937                    -                     -       18,501,153   15,442,941       20,881,502    20,297,878      

               
รายไดแ้ยกตามการรบัรู้รายได ้              
    ตลอดช่วงเวลาหน่ึง                  -                  -                  -               -                  -                  -  1,603,367 4,415,513  1,603,367 4,415,513 
    ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 573,351,815 534,730,478 245,511,618 285,696,198  148,689,806 142,478,358  16,897,786 11,027,428  984,451,025 973,932,462 
รวม 573,351,815 534,730,478 245,511,618 285,696,198  148,689,806 142,478,358  18,501,153 15,442,941  986,054,392 978,347,975 

 

ดอกเบี้ยจ่าย     (8,872,603) (15,174,809) 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย     (77,161,056) (74,247,370) 
       

ก าไรก่อนภาษเีงนิไดข้องการด าเนินงานต่อเน่ือง    208,753,283 20,490,165 
ขาดทุนของการด าเนินงานทีย่กเลกิ    (1,659,961) (3,087,075) 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้     207,093,322 17,403,090 

       

รวมสินทรพัย ์     1,853,279,554 1,918,985,005 
 

      

ลูกคา้รายใหญ่ 
ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 รายได้จากลูกค้าหลกัซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชน จ านวนเงิน 508.82 ล้านบาท และ 605.11 ล้านบาท 
ตามล าดบั
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32.  ภาระผกูพนัและหนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อยทางอ้อมมภีาระผูกพนัจากการทีธ่นาคารในประเทศไดอ้อกหนังสอื   
ค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัการปฏบิตัติามสญัญาซึง่เป็นไปตามปกตธิุรกจิเป็นจ านวนเงนิรวมประมาณ 75.33 ลา้นบาท 
และ 3.30 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
33.  การปรบักระทบยอดหนี้สนิทีเ่กดิขึน้จากกจิกรรมจดัหาเงนิ 
 

การเปลีย่นแปลงต่อหนี้สนิทีเ่กดิขึน้จากกจิกรรมจดัหาเงนิของกลุ่มบรษิทัมดีงันี้  
 

  (หน่วย : บาท) 
  งบกำรเงินรวม 
  เงินกู้ยืมระยะสัน้

จำกธนำคำร 
 เงินกู้ยืมระยะยำว

จำกธนำคำร 
 หน้ีสินตำม         

สญัญำเช่ำกำรเงิน 
  

รวม 
         
1 มกรำคม 2561  320,554,278  156,240,000  5,756,740  482,551,018 
รำยกำรท่ีเกิดขึ้นจำกกระแสเงินสด:         
การจ่ายคนื  (635,534,692)  (71,740,000)  (3,690,386)  (710,965,078) 
เงนิสดรบั  517,062,414  15,039,346             -  532,101,760 
รำยกำรท่ีไม่ใช่กระแสเงินสด:         
การไดม้า             -             -  2,451,000  2,451,000 
31 ธนัวำคม 2561  202,082,000  99,539,346  4,517,354  306,138,700 
รำยกำรท่ีเกิดขึ้นจำกกระแสเงินสด:         
การจ่ายคนื  (505,238,546)  (75,240,000)  (2,620,050)  (583,098,596) 
เงนิสดรบั  380,201,493             -             -  380,201,493 
รำยกำรท่ีไม่ใช่กระแสเงินสด:         
การไดม้า             -             -  1,604,250  1,604,250 
31 ธนัวำคม 2562  77,044,947  24,299,346  3,501,554  104,845,847 

 
  (หน่วย : บาท) 
  งบกำรเงินเฉพำะ 
  เงินกู้ยืมระยะสัน้

จำกธนำคำร 
 เงินกู้ยืมระยะยำว

จำกธนำคำร 
 หน้ีสินตำม         

สญัญำเช่ำกำรเงิน 
  

รวม 
         
1 มกรำคม 2561  320,554,278               -  4,480,986  325,035,264 
รำยกำรท่ีเกิดขึ้นจำกกระแสเงินสด:         
การจ่ายคนื  (635,534,692)  (4,900,000)  (3,317,841)  (643,752,533) 
เงนิสดรบั  517,062,414  15,039,346             -  532,101,760 
รำยกำรท่ีไม่ใช่กระแสเงินสด:         
การไดม้า             -             -  2,451,000  2,451,000 
31 ธนัวำคม 2561  202,082,000  10,139,346  3,614,145  215,835,491 
รำยกำรท่ีเกิดขึ้นจำกกระแสเงินสด:         
การจ่ายคนื  (505,238,546)  (8,400,000)  (1,960,822)  (515,599,368) 
เงนิสดรบั  380,201,493             -             -  380,201,493 
รำยกำรท่ีไม่ใช่กระแสเงินสด:         
การไดม้า             -              -  1,604,250  1,604,250 
31 ธนัวำคม 2562  77,044,947  1,739,346  3,257,573  82,041,866 
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34. เครื่องมอืทางการเงนิ 
 

ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
บรษิทัมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศเนื่องจากบรษิทัมลูีกหนี้การคา้ เจา้หนี้การคา้และเงนิกูย้มื
จากธนาคารเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ บรษิทัจะท าสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยพจิารณาจากความ
เหมาะสมตามสถานการณ์และความจ าเป็นเท่านัน้ เพื่อลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทีอ่าจเกดิขึน้ 
 
ความเสีย่งจากการใหส้นิเชื่อ 
บรษิทัไดใ้หส้นิเชื่อทางการคา้แก่ลูกคา้ทีซ่ื้อขายกนัเป็นปกตทิางการคา้ บรษิทัมนีโยบายในการบรหิารความเสีย่งจาก
การให้สนิเชื่อ โดยมกีารติดตามการช าระเงนิของลูกหนี้การคา้อย่างใกล้ชดิ และให้ความส าคญัต่อลูกหนี้รายทีค่า้ง
ช าระนานเกินก าหนดแต่ละราย ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้  บริษัทจะบันทึก  
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูเท่าทีจ่ าเป็นไวใ้นบญัช ี
 
ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 
ความเสีย่งเกีย่วกบัอตัราดอกเบีย้นี้เกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ในตลาดในอนาคต การเปลีย่นแปลง
ดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบรษิัท ทัง้นี้บรษิัทมคีวามเสี่ยงเกี่ยวกบัอัตรา
ดอกเบีย้เนื่องจากมเีงนิฝากกบัธนาคาร เงนิลงทุนชัว่คราว เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง เงนิกูย้มืจากธนาคาร และ
เจา้หนี้ตามสญัญาเช่าซื้อ ตามรายละเอยีดดงันี้  

 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 

 2562 

 
มอีตัราดอกเบีย้ 

ลอยตวั 
มอีตัราดอกเบีย้ 

คงที ่ ไม่มดีอกเบีย้ รวม 
อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละตอ่ปี) 

สนิทรพัย/์หนี้สนิทางการเงนิ      
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 143,283,974 - 950,854 144,234,828 0.30% - 1.75% 
เงนิลงทุนชัว่คราว - - 517,479,328 517,479,328 - 
ลูกหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระ - - 124,051,884 124,051,884 - 
ลูกหนี้อืน่  - - 1,140,127 1,140,127 - 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช้ 21,597,808 - - 21,597,808 0.30% - 1.75% 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร - 77,044,947 - 77,044,947 3.95% - 4.75%  
เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 24,299,346 - - 24,299,346 MLR-1.00% และ 

MLR-1.50% 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - - 50,928,362 50,928,362 - 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ - 3,501,554 - 3,501,554 1.09% - 4.00% 

 
 
 
 
 
 
 

 (หน่วย : บาท) 
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 งบการเงนิรวม 

 2561 

 
มอีตัราดอกเบีย้ 

ลอยตวั 
มอีตัราดอกเบีย้ 

คงที ่ ไม่มดีอกเบีย้ รวม 
อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละตอ่ปี) 

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

 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2562 

 
มอีตัราดอกเบีย้

ลอยตวั 
มอีตัรา

ดอกเบีย้คงที ่ ไม่มดีอกเบีย้ รวม 
อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละตอ่ปี) 

สนิทรพัย/์หนี้สนิทางการเงนิ      
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 67,835,591              - 929,298 68,764,889 0.30% - 1.75% 
เงนิลงทุนชัว่คราว             -             - 381,054,034 381,054,034               - 
ลูกหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระ            -              - 95,938,665 95,938,665               - 
ลูกหนี้อืน่              -              - 2,307,004 2,307,004               - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร             - 77,044,947            - 77,044,947 3.95% - 4.75%  
เงนิกูร้ะยะยาวจากธนาคาร 1,739,346              -            - 1,739,346 MLR-1.00% และ 

MLR-1.50% 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น             -              - 50,530,241 50,530,241               - 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ             - 3,257,573            - 3,257,573 1.09% - 4.00% 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2561 

 
มอีตัราดอกเบีย้

ลอยตวั 
มอีตัรา

ดอกเบีย้คงที ่ ไม่มดีอกเบีย้ รวม 
อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละตอ่ปี) 

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

 
 

ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง 
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากความเป็นไปได้ที่ลูกค้าอาจจะไม่สามารถจ่ายช าระหนี้ให้แก่บริษัทได้ภายใน
ก าหนดเวลาปกตขิองการคา้ เพื่อจดัการความเสีย่งนี้ บรษิทัไดป้ระเมนิความสามารถทางการเงนิของลูกคา้เป็นระยะๆ 

 
สินทรพัย์และหนี้สินทางการเงนิมวีนัที่ครบก าหนดของเครื่องมอืทางการเงนินับจากวนัที่ในงบแสดงฐานะการเงนิ            
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มดีงันี้ 

 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 2562 

 เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี  รวม 
สนิทรพัย/์หนี้สนิทางการเงนิ     
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 144,234,828               -               - 144,234,828 
เงนิลงทุนชัว่คราว 517,479,328               -               - 517,479,328 
ลูกหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระ 124,051,884               -               - 124,051,884 
ลูกหนี้การคา้อื่น 1,140,127               -               - 1,140,127 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช้               -               - 21,597,808 21,597,808 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร               - 77,044,947               - 77,044,947 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร               - 24,299,346               - 24,299,346 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 50,928,362               -               - 50,928,362 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ               - 1,553,223 1,948,331 3,501,554 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 2561 
 เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี  รวม 
สนิทรพัย/์หนี้สนิทางการเงนิ     
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 118,789,123               -               - 118,789,123 
เงนิลงทุนชัว่คราว 466,340,820               -               - 466,340,820 
ลูกหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระ 256,458,523               -               - 256,458,523 
ลูกหนี้การคา้อื่น 1,295,263               -               - 1,295,263 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช้               -               - 21,306,698 21,306,698 
เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 6,901,877               -               - 6,901,877 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร               - 202,082,000               - 202,082,000 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร               - 75,240,000 24,299,346 99,539,346 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 109,268,226               -               - 109,268,226 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ               - 2,195,735 2,321,619 4,517,354 

 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2562 

 เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี  รวม 
สนิทรพัย/์หนี้สนิทางการเงนิ     
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 68,764,889 -               - 68,764,889 
เงนิลงทุนชัว่คราว 381,054,034 -               - 381,054,034 
ลูกหนี้การคา้ 95,938,665 -               - 95,938,665 
ลูกหนี้การคา้อื่น  2,307,004 -               - 2,307,004 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร - 77,044,947               - 77,044,947 
เงนิกูร้ะยะยาวจากธนาคาร - 1,739,346               - 1,739,346 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 50,530,241               -               - 50,530,241 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ - 1,359,095 1,898,478 3,257,573 

 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2561 

 เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี  รวม 
สนิทรพัย/์หนี้สนิทางการเงนิ     
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 69,693,599 -               - 69,693,599 
เงนิลงทุนชัว่คราว 351,869,055 -               - 351,869,055 
ลูกหนี้การคา้ 229,738,455 -               - 229,738,455 
ลูกหนี้การคา้อื่น  1,404,161 -               - 1,404,161 
เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัร่วม - - 6,901,877 6,901,877 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร - 202,082,000 - 202,082,000 
เงนิกูร้ะยะยาวจากธนาคาร - 8,400,000 1,739,346 10,139,346 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 106,781,827 - - 106,781,827 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ - 1,805,417 1,808,728 3,614,145 
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มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ 
ขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการประมาณการมลูค่ายุตธิรรมของแต่ละประเภทเครื่องมอืทางการเงนิของบรษิทั มดีงันี้ 
 
- สนิทรพัยท์างการเงนิ แสดงในมลูค่ายุตธิรรมโดยประมาณ 

บริษัทแสดงมูลค่ายุติธรรมระดับ 1 ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงิน ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด           
เงนิลงทุนชัว่คราว และลูกหนี้การคา้ 
 

- หนี้สนิทางการเงนิ ราคาตามบญัชมีมีูลค่าใกล้เคยีงกบัราคายุติธรรม  เนื่องจากหนี้สนิดงักล่าวจะครบก าหนดใน
ระยะเวลาอนัใกล ้ 

 
บรษิทัแสดงมลูค่ายุตธิรรมระดบั 1 ส าหรบัหนี้สนิทางการเงนิ ไดแ้ก่ เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น  
 
บริษัทแสดงมูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรบัหนี้สินทางการเงนิด้วยวธิคีิดลดกระแสเงินสด ซึ่งใช้กระแสเงินสดตาม   
สญัญาและอตัราคดิลดที่เกี่ยวขอ้งกบัตลาด ได้แก่ เงนิกู้ยมืระยะสัน้และเงนิกู้ยมืระยะยาวจากธนาคาร เจ้าหนี้ตาม
สญัญาเช่าการเงนิ และหนี้สนิตามภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

35.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 
ตามทีก่ล่าวในหมายเหตุ 11 บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล เพาเวอร์ จ ากดั ไดจ้ดทะเบยีนลดทุนจ านวน 35 ล้านบาท ตาม
มตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ครัง้ที ่2/2562 กบักรมพฒันาธุรกจิการคา้แลว้เมื่อวนัที ่27 มกราคม 2563   

 
36.  การอนุมตังิบการเงนิ 
 

การเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทัเมื่อวนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2563 
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