
 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของ                                            

ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทั ควิทซี ีเอนเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) และ
บรษิทัย่อย ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นรวมและเฉพาะของบรษิทั 
ส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2563 งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวม
และเฉพาะของบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะของบริษัทส าหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัเดียวกัน       
และหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและ
น าเสนอขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิ
ระหว่างกาล ส่วนขา้พเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบในการรายงานให้ขอ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่าง
กาลโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากร
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผิดชอบด้านการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวธิกีารสอบทานอื่น                 
การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจ้าไม่สามารถได้
ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมด ซึ่งอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่แสดง
ความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ข้อสรปุ 

 
จากการสอบทาน ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้น
ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญั 
 

 
 
นายนรินทร ์ จรูะมงคล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
ทะเบยีนเลขที ่8593 
 
บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
6 สงิหาคม 2563 



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พนับาท)

30 มิถนุายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถนุายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 5 172,480 144,235 124,350 68,765

เงนิลงทุนชวัคราว 6 526,871 517,479 382,409 381,054

ลกูหนีการคา้และรายไดท้ยีงัไมเ่รยีกชําระ

     - ลกูคา้ทวัไป - สุทธิ 7 183,516 123,005 158,766 94,892

     - บรษิทัทเีกยีวขอ้ง 7, 8 1,056 1,047 1,056 1,047

ลกูหนีอนื - ลกูคา้ทวัไป 571 936 55 11

ลกูหนีอนื - บรษิทัทเีกยีวขอ้ง 8 113 204 1,580 2,296

สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 9 175,986 198,501 175,972 198,501

ภาษมีลูคา่เพมิรอเรยีกคนื 22,204 26,537 19,429 23,770

คา่ใชจ้า่ยจ่ายล่วงหน้า 8,816 8,001 8,759 7,973

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 15,010 13,176 14,691 12,820

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,106,623 1,033,121 887,067 791,129

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จาํกดัในการใช้ 10 3,462 21,598 -                    -                    

เงนิลงทุนใน

  - บรษิทัยอ่ย - สุทธิ 11 -                    -                    583,994 583,994

  - บรษิทัร่วม - สุทธิ 12 -                    -                    -                    -                    

เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทเีกยีวขอ้ง - สุทธิ 8 -                    -                    -                    -                    

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 13 651,183 666,009 335,927 341,893

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ - สุทธิ 14 9,449 -                    9,449 -                    

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์- สุทธิ 4,391 4,513 4,339 4,446

คา่บรกิารเชอืมต่อโครงขา่ยกระแสไฟฟ้า - สุทธิ 3,762 3,926 -                    -                    

สญัญาขายไฟฟ้า - สุทธิ 96,298 100,493 -                    -                    

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธิ 18,651 17,046 15,448 13,607

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 13,340 9,667 12,860 9,519

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 800,536 823,252 962,017 953,459

รวมสินทรพัย์ 1,907,159 1,856,373 1,849,084 1,744,588

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 1

งบการเงินเฉพาะของบริษทังบการเงินรวม



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พนับาท)

30 มิถนุายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถนุายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หนีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากธนาคาร 41,807 77,045 41,807 77,045

เจา้หนีการคา้ 58,177 43,818 58,177 43,718

เจา้หนีอนื - ผูค้า้ทวัไป 15,792 7,089 15,439 6,791

เจา้หนีอนื - บรษิทัทเีกยีวขอ้งกนั 8 -                    21 -                    21

ส่วนทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนึงปี

- เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 15 -                    24,299 -                    1,739

- หนีสนิตามสญัญาเช่า 4,364 1,553 4,216 1,359

- หนีสนิตามภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 16 1,043 872 1,043 872

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 10,036 3,946 5,465 3,094

คา่ใชจ้า่ยคา้งจ่าย 24,722 20,820 22,613 19,900

เงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้ 9,384 9,106 9,384 9,106

หนีสนิหมนุเวยีนอนื 73,164 11,289 71,364 9,328

รวมหนีสินหมุนเวียน 238,489 199,858 229,508 172,973

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสนิตามสญัญาเช่า - สุทธิ 9,660 1,948 9,660 1,898

หนีสนิตามภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ 8, 16 15,885 15,739 14,573 14,572

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 25,545 17,687 24,233 16,470

รวมหนีสิน 264,034 217,545 253,741 189,443

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 2

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พนับาท)

30 มิถนุายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถนุายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หนีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรอืนหุน้ - หุน้สามญั มลูคา่หุน้ละ 1 บาท

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

ทุนทอีอกจาํหน่ายและชาํระเตม็มลูคา่แลว้ 

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

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

ส่วนเกนิมลูคา่หุน้จากการรวมธุรกจิ 42,295 42,295 -                    -                    

กาํไรสะสม

 - จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 29,536 22,874 29,536 22,874

 - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 94,422 96,844 88,142 54,606

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถ้อืหุน้ (2,473)                (2,541)                -                    -                    

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั 1,641,445 1,637,137 1,595,343 1,555,145

ส่วนไดเ้สยีทไีมอ่ยูใ่นอํานาจควบคมุในบรษิทัยอ่ย 1,680 1,691 -                    -                    

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 1,643,125 1,638,828 1,595,343 1,555,145

รวมหนีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,907,159 1,856,373 1,849,084 1,744,588

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



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

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้จากการขายและการให้บริการ

รายไดจ้ากการขาย 311,348 222,927 274,286 186,225

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 10,516 7,175 10,516 7,175

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 8, 21 321,864 230,102 284,802 193,400

ต้นทุนขายและบริการ

ตน้ทุนขาย (208,783)        (151,683)        (199,532)        (141,688)        

ตน้ทุนบรกิาร (5,196)            (4,361)            (5,196)            (4,361)            

รวมต้นทุนขายและบริการ 21 (213,979)        (156,044)        (204,728)        (146,049)        

กาํไรขนัต้น 107,885 74,058 80,074 47,351

กาํไรจากอตัราแลกเปลยีน 21 3,708 1,218 3,704 971

รายไดอ้นื 21 2,406 6,177 3,211 6,554

รายไดเ้งนิปันผล 8 -                -                35,000 -                

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 113,999 81,453 121,989 54,876

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (9,349)            (9,076)            (9,349)            (9,076)            

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (29,124)          (31,337)          (27,081)          (27,628)          

รวมค่าใช้จ่าย 8 (38,473)          (40,413)          (36,430)          (36,704)          

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 75,526 41,040 85,559 18,172

ตน้ทุนทางการเงนิ 21 (662)              (2,015)            (615)              (1,182)            

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 74,864 39,025 84,944 16,990

ผลประโยชน์ภาษเีงนิได ้(ภาษเีงนิได)้ (400)              860 2,071 579

กาํไรก่อนการดาํเนินงานทียกเลิก 74,464 39,885 87,015 17,569

ขาดทุนของการดาํเนินงานทยีกเลกิ (30)                -                -                -                

กาํไรสาํหรบังวด 74,434 39,885 87,015 17,569

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน

รายการทตีอ้งจดัประเภทใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

   ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงคา่งบการเงนิ - สุทธจิากภาษเีงนิได้ (604)              (514)              -                -                

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษีเงินได้ (604)              (514)              -                -                

รวมกาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบังวด 73,830 39,371 87,015 17,569

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



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

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน

(หน่วย : พนับาท)

2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) 

ส่วนทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 74,439 39,885 87,015 17,569

ส่วนไดเ้สยีทไีมอ่ยูใ่นอํานาจควบคมุ (5)                    -                  -                  -                  

74,434 39,885 87,015 17,569

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็

ส่วนทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 73,925 39,448 87,015 17,569

ส่วนไดเ้สยีทไีมอ่ยูใ่นอํานาจควบคมุ (95)                  (77)                  -                  -                  

73,830 39,371 87,015 17,569

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน

กาํไร (บาทต่อหุน้) 0.22 0.12 0.26 0.05                 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลยีถ่วงนําหนัก (พนัหุน้) 341,093 341,093 341,093 341,093

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 5

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



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

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้จากการขายและการให้บริการ

รายไดจ้ากการขาย 538,524 482,843 462,535 408,143

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 17,892 10,712 17,990 10,712

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 8, 21 556,416 493,555 480,525 418,855

ต้นทุนขายและบริการ

ตน้ทุนขาย (359,334)        (296,502)        (340,656)        (277,223)        

ตน้ทุนบรกิาร (10,955)          (8,273)            (10,955)          (8,273)            

รวมต้นทุนขายและบริการ 21 (370,289)        (304,775)        (351,611)        (285,496)        

กาํไรขนัต้น 186,127 188,780 128,914 133,359

กาํไรจากอตัราแลกเปลยีน 21 2,319 2,510 2,315 2,510

รายไดอ้นื 21 5,397 8,329 6,808 9,168

รายไดเ้งนิปันผล 8 -                -                81,900 -                

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 193,843 199,619 219,937 145,037

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (17,492)          (19,886)          (17,492)          (19,886)          

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 8 (60,072)          (57,112)          (55,665)          (50,548)          

รวมค่าใช้จ่าย (77,564)          (76,998)          (73,157)          (70,434)          

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 116,279 122,621 146,780 74,603

ตน้ทุนทางการเงนิ 21 (1,727)            (5,232)            (1,461)            (3,385)            

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 114,552 117,389 145,319 71,218

ผลประโยชน์ภาษเีงนิได ้(ภาษเีงนิได)้ (8,551)            1,654 (3,487)            1,095

กาํไรก่อนการดาํเนินงานทียกเลิก 106,001 119,043 141,832 72,313

ขาดทุนของการดาํเนินงานทยีกเลกิ (150)              -                -                -                

กาํไรสาํหรบังวด 105,851 119,043 141,832 72,313

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน

รายการทตีอ้งจดัประเภทใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

   ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงคา่งบการเงนิ - สุทธจิากภาษเีงนิได้ 80 (865)              -                -                

รายการทตีอ้งไมจ่ดัประเภทใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

   กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั - สุทธจิากภาษเีงนิได้ 543 -                543 -                

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษีเงินได้ 623 (865)              543 -                

รวมกาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบังวด 106,474 118,178 142,375 72,313

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 6

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



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

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน

(หน่วย : พนับาท)

2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) 

ส่วนทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 105,874 119,043 141,832 72,313

ส่วนไดเ้สยีทไีมอ่ยูใ่นอํานาจควบคมุ (23)                  -                  -                  -                  

105,851 119,043 141,832 72,313

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็

ส่วนทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 106,485 118,308 142,375 72,313

ส่วนไดเ้สยีทไีมอ่ยูใ่นอํานาจควบคมุ (11)                  (130)                -                  -                  

106,474 118,178 142,375 72,313

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน

กาํไร (บาทต่อหุน้) 0.31 0.35 0.42 0.21

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลยีถ่วงนําหนัก (พนัหุน้) 341,093 341,093 341,093 341,093

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 7

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



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

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้อืหุ้น

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน

(หน่วย : พนับาท)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถ้อืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินมลูค่าหุ้น สาํรอง ผลต่างจากการ ทีไมอ่ยู่ใน รวมส่วนของ

หมายเหตุ รบัชาํระแล้ว หุ้นสามญั จากการรวมธุรกิจ ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร แปลงค่างบการเงิน รวม อาํนาจควบคมุ ผูถ้อืหุ้น

งบการเงินรวม

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

กาํไรสาํหรบังวด -                  -                  -                    -                  119,043 -                               119,043 -                   119,043

ขาดทนุเบด็เสรจ็อนืสาํหรบังวด -                  -                  -                    -                  -                  (735)                              (735)                (130)                 (865)                

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                  -                  -                    -                  119,043 (735)                              118,308 (130)                 118,178

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 341,093 1,136,572 42,295 22,874 96,844 (2,541)                           1,637,137 1,691 1,638,828

จดัสรรเป็นสาํรองตามกฏหมาย 18 -                  -                  -                    6,662 (6,662)              -                               -                  -                   -                  

จ่ายเงนิปันผล 19 -                  -                  -                    -                  (102,177)          -                               (102,177)          -                   (102,177)           

รายการเปลียนแปลงกบัส่วนของผูถ้อืหุ้น -                  -                  -                    6,662 (108,839)          -                               (102,177)          -                   (102,177)           

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบังวด -                  -                  -                    -                  105,874 -                               105,874 (23)                   105,851

กาํไรเบด็เสรจ็อนืสาํหรบังวด -                  -                  -                    -                  543 68 611 12 623

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                  -                  -                    -                  106,417 68 106,485 (11)                   106,474

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถนุายน 2563 341,093 1,136,572 42,295 29,536 94,422 (2,473)                           1,641,445 1,680 1,643,125

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนิระหวา่งกาลนี 8

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

ส่วนของผูถ้อืหุ้นของบริษทั



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

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้อืหุ้น

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน

(หน่วย : พนับาท)

ทุนเรือนหุ้น

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า สาํรอง

หมายเหตุ รบัชาํระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร รวม

งบการเงินเฉพาะของบริษทั

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

กาํไรสาํหรบังวด -                          -                          -                           72,313 72,313

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                          -                          -                           72,313 72,313

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 341,093 1,136,572 22,874 54,606 1,555,145

จดัสรรเป็นสาํรองตามกฏหมาย 18 -                          -                          6,662 (6,662) -                           

จ่ายเงนิปันผล 19 -                          -                          -                           (102,177) (102,177)

รายการเปลียนแปลงกบัส่วนของผูถ้อืหุ้น -                          -                          6,662 (108,839) (102,177)

กาํไรสาํหรบังวด -                          -                          -                           141,832 141,832

กาํไรเบด็เสรจ็อนืสาํหรบังวด -                          -                          -                           543 543

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                          -                          -                           142,375 142,375

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถนุายน 2563 341,093 1,136,572 29,536 88,142 1,595,343

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนิระหวา่งกาลนี 9

กาํไร (ขาดทุน) สะสม



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

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน

(หน่วย : พนับาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 114,402 117,389 145,319 71,218

รายการปรบัปรงุกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสทุธิ

   ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจําหน่าย 40,245 38,024 25,374 23,235

ค่าเผอืหนสีงสยัจะสญู 4,314 1,610 4,314 1,610

ค่าเผอืสนิคา้เสอืมคุณภาพและมูลค่าสนิคา้ลดลง 122 268 122 268

กําไรจากการจําหน่ายสนิทรพัยถ์าวร (1,088)              (1,458)              (1,103)              (2,103)              

กําไรจากการจําหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน -                  (7)                    -                   -                  

ขาดทุนทยีงัไม่เกดิขนึจากอตัราแลกเปลยีน 493 466 493 466

กําไรจากการขายเงนิลงทุนชวัคราว (1,422)              (1,096)              (1,361)              (1,096)              

ขาดทุน (กําไร) จากการปรบัมูลค่าเงนิลงทุนทยีงัไม่ไดเ้กดิขนึจรงิ (470)                 (1,997)              6 (1,042)              

กลบัรายการค่าเผอืการดอ้ยค่าของเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัรว่ม (100)                 -                  (100)                 -                  

สาํรองหนีสนิตามภาระผกูพนัสาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน 832 4,132 708 3,421

ดอกเบยีจ่าย 1,727 5,232 1,461 3,385

เงินสดรบัจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

  ในสินทรพัยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 159,055 162,563 175,233            99,362

   สินทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพิมขึน) 

ลกูหนีการคา้และรายไดท้ยีงัไม่เรยีกชาํระ - ลกูคา้ทวัไป (65,377)             11,942 (68,740)             9,095

ลกูหนีการคา้และรายไดท้ยีงัไม่เรยีกชาํระ - บรษิทัทเีกยีวขอ้ง (9)                    (794)                 (9)                    (794)                 

ลกูหนีอนื - ลกูคา้ทวัไป 365 185 (44)                   143

ลกูหนีอนื - บรษิทัทเีกยีวขอ้ง 91 8 716 (242)                 

สนิคา้คงเหลอื 22,393 (32,799)             22,407 (32,799)             

ภาษมีูลค่าเพมิรอเรยีกคนื 4,333 930 4,341 858

ค่าใชจ้่ายจ่ายลว่งหน้า (815)                 (12,658)             (786)                 (12,658)             

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 476 (1,140)              439 (1,026)              

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื (3,544)              619 (3,212)              512

   หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้ 14,418 (36,727)             14,518 (36,727)             

เจา้หนีอนื - ผูค้า้ทวัไป 8,703 (3,634)              8,648 (2,459)              

เจา้หนีอนื - บรษิทัทเีกยีวขอ้ง (21)                  3 (21)                   3

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 3,902 (404)                 2,713 65

เงนิรบัลว่งหน้าจากลกูคา้ 278 (3,614)              278 (3,614)              

หนีสนิหมุนเวยีนอนื (548)                 (2,543)              (387)                 (1,551)              

เงินสดได้มาจากการดาํเนินงาน 143,700 81,937 156,094 18,168

จ่ายดอกเบยี (1,562)              (4,914)              (1,317)              (3,084)              

จ่ายภาษเีงนิได้ (6,533)              (1,321)              (5,404)              (1,435)              

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 135,605 75,702 149,373 13,649

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพูลพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหวา่งกาลนี 10

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน

(หน่วย : พนับาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จาํกดัในการใชล้ดลง (เพมิขนึ)         18,136 (94)                  -                  -                  

เงนิลงทุนชวัคราวลดลง (เพมิขนึ) (7,500)              100,000 -                  120,000

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัทเีกยีวขอ้งลดลง 100 3,000 100 3,000

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 1,103 3,859 1,103 2,777

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน -                  68 -                  -                  

ซอืสนิทรพัย์ (17,740)            (12,791)            (16,088)             (11,050)            

ซอืโปรแกรมคอมพวิเตอร์ (540)                (128)                (540)                 (121)                

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (6,441)              93,914 (15,425)             114,606

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากธนาคารลดลง (35,238)            (152,225)           (35,238)             (152,225)           

จ่ายชําระเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (24,299)            (37,620)            (1,739)              (4,200)              

จ่ายชําระเจา้หนีตามสญัญาเช่าการเงนิ (1,728)              (1,611)              (1,632)              (1,045)              

จ่ายเงนิปันผล (39,754)            -                  (39,754)             -                  

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (101,019)           (191,456)            (78,363)             (157,470)           

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิของบรษิทัยอ่ย

ทเีป็นเงนิตราต่างประเทศ 100                 (1,081)              -                  -                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ (ลดลง) – สทุธิ 28,245 (22,921)            55,585 (29,215)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 144,235 118,789 68,765 69,694

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินงวด 172,480 95,868 124,350 40,479

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม

รายการทไีมใ่ช่เงนิสด

เงนิปันผลคา้งจ่าย 62,424 -                  62,424 -                  

ซอืสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงนิ 1,604 -                  1,604 -                  

รบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนีสนิตามสญัญาเช่า 10,647 -                  10,647 -                  

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )
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บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแลว้) 
 
1. ลกัษณะกำรด ำเนินงำน 

 
บรษิัท ควิทซีี เอนเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลติและจ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้าตามค าสัง่ซื้อของลูกคา้          
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “QTC” และเครื่องหมายการคา้ของลูกคา้ นอกจากนี้ บรษิทั
ยงัมกีารให้บรกิารด้านต่างๆ แก่ลูกค้า เช่น งานตรวจสอบเชค็สภาพและบ ารุงรกัษาตามก าหนดเวลางานซ่อมแซม   
และบ ารุงรกัษาหมอ้แปลง งานบรกิารเตมิน ้ามนัหมอ้แปลงไฟฟ้า งานบรกิารเช่าหมอ้แปลงไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อรองรบั
ความตอ้งการและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ทัง้ทีเ่ป็นลูกคา้ทีซ่ื้อหมอ้แปลงไฟฟ้าของบรษิทั และลูกคา้ทัว่ไป 
 
รายละเอยีดของบรษิทัย่อย ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 11 

 
2. ข้อมูลทัว่ไปและเกณฑใ์นกำรจดัท ำ  

 
งบการเงินระหว่างกาลจดัท าขึ้นส าหรบังวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามมาตรฐาน        
การบญัช ีฉบบัที ่34 (ปรบัปรุง 2562) เรื่อง “การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล” และไดน้ าเสนอในสกุลเงนิบาทไทย
โดยไม่ได้รวมข้อมูลทัง้หมดในงบการเงนิประจ าปีที่ได้จดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ผู้ใช้              
งบการเงนิควรใชง้บการเงนิระหว่างกาลนี้ควบคู่กบังบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
 
งบการเงนิระหว่างกาลฉบบันี้จดัท าขึ้นเป็นทางการเป็นภาษาไทย การแปลงบการเงนิฉบบันี้เป็นภาษาอื่น ใหย้ดึถอื     
งบการเงนิทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ์ 
 

 งบการเงนิระหว่างกาลนี้ไดร้บัอนุมตัจิากกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่6 สงิหาคม 2563 
 

เกณฑใ์นการจดัท างบการเงนิรวม 
 

งบการเงนิรวมระหว่างกาลไดจ้ดัท าขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั ควิทซี ีเอนเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั
ย่อย QTC–Panco Co., Ltd. และ บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล เพาเวอร์ จ ากดั ซึ่งบรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 85.00 และรอ้ยละ 
99.99 ตามล าดบั และบรษิทัย่อยทางออ้ม บรษิทั ควิ โซลาร ์1 จ ากดั ซึง่บรษิทัย่อยถอืหุน้รอ้ยละ 100 และไดจ้ดัท าขึน้
โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดยีวกบังบการเงนิรวมส าหรบัส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โดยไม่มกีารเปลี่ยนแปลงใน
บรษิทัย่อยในระหว่างงวด  
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ยอดสนิทรพัยร์วมของบรษิทัย่อย ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และรายไดร้วมของบรษิทั
ย่อยส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2563 และ 2562 ในงบการเงนิรวมสรุปไดด้งันี้ 
 

  
 
 

สนิทรพัยร์วมของบรษิัทย่อยคดิ
เป็นอตัรารอ้ยละในสนิทรพัยร์วม 

รายไดร้วมของบรษิัทย่อยคดิเป็น 
อตัรารอ้ยละในรายไดร้วม 

  สถานทีห่ลกั 30 มถิุนายน 31 ธนัวาคม 

ส าหรบังวดสามเดอืน 
สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 

ส าหรบังวดหกเดอืน 
สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 

บรษิทัย่อย ลกัษณะธุรกจิ ของธุรกจิ 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

         
ทางตรง         
QTC – Panco Co., Ltd. จ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้า ลาว 0.58 0.62      -      -      -      - 
บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล                

พาวเวอร ์จ ากดั 
ลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้า

พลงังานทดแทน 
 

ไทย 30.67 31.17 11.55 0.23 15.73 0.25 
         
ทางออ้ม         

บรษิทั ควิ โซลาร ์1 จ ากดั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ ไทย 26.01 23.35 11.59 16.03 13.66 15.18 

 
ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยที่ส าคัญและยอดเงินลงทุนในบริษัทย่อยได้มีการ              
หกักลบออกจากงบการเงนิรวมแลว้ 

 
งบการเงินรวมจัดท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันส าหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันส าหรับการจัดท า               
งบการเงนิเฉพาะของบรษิทัหรอืเหตุการณ์ทางบญัชทีีค่ลา้ยคลงึกนั 

 
QTC – Panco Co., Ltd. (บรษิทัย่อย) ไดจ้ดทะเบยีนเลกิกจิการกบักระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้ของสาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เมื่อวนัที ่5 มถิุนายน 2563 

 
บรษิทัย่อย 
บรษิัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบรษิัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบรษิัทเปิดรบัหรอืมสีทิธิ               
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี่ยวขอ้งกับกิจการนัน้และมคีวามสามารถในการใช้อ านาจเหนือกิจการนัน้ท าให้
เกดิผลกระทบต่อจ านวนเงนิผลตอบแทนของบรษิทั งบการเงนิของบรษิทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงนิรวม นับแต่วนัที่
มกีารควบคุมจนถงึวนัทีก่ารควบคุมสิน้สุดลง  

 
3. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 
 

งบการเงนิระหว่างกาลนี้จดัท าขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชเีช่นเดยีวกบัที่ใชส้ าหรบัการจดัท างบการเงนิของบรษิทั         
และบรษิทัย่อยส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้ การปฎบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อก
และปรบัปรุงใหม่ การตคีวามมาตรฐาน รวมถงึแนวปฏบิตัทิางการบญัช ีซึ่งมผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี    
ทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 
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3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่ม “เครื่องมอืทางการเงนิ” 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 การเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เครื่องมอืทางการเงนิ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธใิน

หน่วยงานต่างประเทศ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่19 การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

 
มีข้อก าหนดใหม่เกี่ยวกับ การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สิน         
ทางการเงนิ วธิกีารค านวณการด้อยค่าของเครื่องมอืทางการเงนิ และการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง แทนการใช้
มาตรฐานการบัญชี แนวปฏิบัติทางการบัญชี และการตีความมาตรฐานการบญัชีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ             
ทางการเงนิทีเ่ดมิ 
 
การจดัประเภทรายการและการวดัมลูค่าของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิ 
 
สนิทรพัยท์างการเงนิ  

 
สนิทรพัย์ทางการเงนิประเภทตราสารหนี้แบ่งการจดัประเภทรายการและวดัมลูค่า เป็น 3 วธิ ีไดแ้ก่ วธิรีาคาทุน
ตัดจ าหน่าย วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน และวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น           

ตามลกัษณะโมเดลธุรกจิของกลุ่มบรษิทัในการบรหิารจดัการสนิทรพัย์ทางการเงนิ และตามลกัษณะของกระแส
เงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนินัน้ๆ  

 
สนิทรพัยท์างการเงนิวดัมูลค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย จะรบัรูด้อกเบีย้รบัทีค่ านวณโดยใชว้ธิอีตัราดอกเบี้ยที่
แทจ้รงิในงบก าไรขาดทุน  
 
สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนต้องวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  โดย         
กลุ่มบรษิทัเลอืกรบัรูส้นิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว ดว้ยวธิมีลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นได ้โดยไม่
สามารถโอนไปเป็นก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั  
 
หนี้สนิทางการเงนิ  
 
หนี้สนิทางการเงนิจดัประเภทรายการและวดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย จะรบัรูด้อกเบีย้จ่ายทีค่ านวณโดย
ใชว้ธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิในงบก าไรขาดทุน 
 
ยกเวน้หนี้สนิอนุพนัธจ์ดัประเภทและวดัมูลค่าดว้ยวธิมีลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน ยกเวน้สญัญาอนุพนัธ์
ทีใ่ชส้ าหรบัการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง  
 
การจดัประเภทการวดัมูลค่าภายใต้มาตรฐานเดมิและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 9 รวมถึงการ 
กระทบยอดมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ทางการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิแต่ละประเภทของกลุ่มบรษิัท ณ 
วนัที ่1 มกราคม 2563 มดีงัต่อไปนี้ 
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(หน่วย : พนับาท) 
งบการเงนิรวม 

การจดัประเภทตามมาตรฐานเดมิ  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

การจดัประเภทตามมาตรฐานการรายงาน       
ทางการเงนิฉบบัที ่9 ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 

รายการ มลูค่าตามบญัช ี
ราคาทุนตดัจ าหน่าย - 

สุทธ ิ
มลูค่ายุตธิรรมผ่าน
ก าไรหรอืขาดทุน 

   

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 144,235 144,235                 - 
เงนิลงทุนชัว่คราว 517,479                 - 517,479 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 125,192 125,192                 - 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้ 21,598 21,598                 - 
รวม 808,504 291,025 517,479 

   

หน้ีสินทำงกำรเงิน  
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 77,045 77,045                 - 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 50,928 50,928                 - 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 24,299 24,299                 - 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - สุทธ ิ 3,501 3,501                 - 
รวม 155,773 155,773                 - 

 
(หน่วย : พนับาท) 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
การจดัประเภทตามมาตรฐานเดมิ  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
การจดัประเภทตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิฉบบัที ่9 ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 

รายการ มลูค่าตามบญัช ี
ราคาทุนตดัจ าหน่าย - 

สุทธ ิ
มลูค่ายุตธิรรมผ่าน
ก าไรหรอืขาดทุน 

    

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน   
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 68,765 68,765                 - 
เงนิลงทุนชัว่คราว 381,054                 - 381,054 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 98,246 98,246                 - 
รวม 548,065 167,011 381,054 
    

หน้ีสินทำงกำรเงิน   
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 77,045 77,045                 - 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 50,530 50,530                 - 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 1,739 1,739                 - 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - สุทธ ิ 3,257 3,257                 - 
รวม 132,571 132,571                 - 

 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายมมีลูค่าใกลเ้คยีงมลูค่ายุตธิรรม 



__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            16 
(    นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ   )  ( นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร )  

  

การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิและสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 
 

กลุ่มบริษัทต้องประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา โดยพิจารณา               
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุของเครื่องมอืทางการเงนิ โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอใหม้ขีอ้บ่งชีห้รอื
เกิดเหตุการณ์ด้านเครดิตขึ้นก่อน และก าหนดให้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย             
ทางเศรษฐกิจนัน้มีผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร และใช้ความน่าจะเป็นถ่วง
น ้าหนักเป็นเกณฑ์ อย่างไรกต็าม การประเมนิรูปแบบใหม่นี้ถือปฏิบตัเิฉพาะกบัสนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่า
ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย และมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นเท่านัน้  

 
กลุ่มบรษิทัไดป้ระเมนิการดอ้ยค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 โดยพจิารณาตามรายละเอียด
ดงันี้  
 
- ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น ไดป้ฏบิตัติามวธิอีย่างงา่ย (Simplified approach) ในการวดัมูลค่าของผลขาดทุน

ดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุส าหรบัลูกหนี้ทัง้หมด 
- เงนิให้กู้ยมืแก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ได้ปฏิบตัิตามวธิทีัว่ไป (General approach) โดยพจิารณาทีผ่ลขาดทุน

ดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 12 เดอืนขา้งหน้า/ตลอดอาย ุ
 
กลุ่มบริษัทมีค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นตาม TFRS 9 ณ วันที่           
1 มกราคม 2563 จ านวนเงนิ 5.80 ลา้นบาท โดยกลุ่มบรษิทัเลอืกทีจ่ะรบัรูก้ารเพิม่ขึน้ของผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าโดยรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายโดยใชเ้กณฑเ์สน้ตรงตลอดระยะเวลา 3 ปีนับจากวนัทีถ่อืปฏบิตั ิ

 
รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ยังไม่ได้รับรู้ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่                 
30 มถิุนายน 2563 มดีงันี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หน่วย : พนับาท) 

  
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
   
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีย่งัไม่ไดร้บัรู ้ณ วนัที ่1 มกราคม 2563                       5,803 
หกั รบัรูผ้ลขาดทุนระหว่างงวด  (967) 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีย่งัไม่ไดร้บัรู ้ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563  4,836 
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การบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง 
 
กลุ่มบรษิทัรบัรูร้ายการสญัญาอนุพนัธ์เมื่อเริม่แรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัทีเ่ขา้ท าสญัญาและวดัมลูค่าต่อมาใน
ภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน การบญัชสี าหรบัการเปลีย่นแปลงของมลูค่ายุตธิรรม
ในภายหลงัขึ้นอยู่กบัว่ากลุ่มบริษัทได้ก าหนดให้สญัญาอนุพนัธ์ดงักล่าวเป็นเครื่องมอืที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง
หรอืไม่ รวมทัง้ ลกัษณะของรายการทีม่กีารป้องกนัความเสีย่ง กลุ่มบรษิทัก าหนดใหส้ญัญาอนุพนัธส่์วนหนึ่งเป็น
เครื่องมอืทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่ง ดงัต่อไปนี้ 

 
- การป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิทีร่บัรู้รายการแล้ว หรอืสญัญาผูกมดัทีย่งั

ไม่ไดร้บัรูร้ายการ (การป้องกนัความเสีย่งในมลูค่ายุตธิรรม) หรอื  
- การป้องกนัความเสีย่งส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบักระแสเงนิสดของรายการสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิทีร่บัรู้รายการแล้ว 

หรอืรายการที่คาดการณ์ทีม่คีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมาก (การป้องกนัความเสี่ยงในกระแส            
เงนิสด) 

 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง “สญัญาเช่า” (TFRS16) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการรบัรูส้ญัญาเช่า แทนมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที่ 17 เรื่อง “สญัญาเช่า” รวมถึงการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสญัญาเช่าอีกหลายฉบบั มาตรฐาน       
ฉบบัใหม่ไดม้กีารก าหนดหลกัเกณฑใ์นการรบัรูส้นิทรพัย์สทิธกิารใชแ้ละหนี้สนิตามสญัญาเช่าส าหรบัสญัญาเช่า
ทุกสญัญาในงบแสดงฐานะการเงนิ ยกเว้นสญัญาเช่าระยะสัน้ซึ่งมรีะยะเวลาของสญัญาไม่เกิน  12 เดอืน หรอื
สญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าต ่า และใหแ้นวปฏบิตัทิางบญัชเีพิม่เตมิในหลายเรื่อง  

 
ทัง้นี้ ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 16 เรื่อง สญัญาเช่า การบญัชสี าหรบัผู้ให้เช่าไม่มกีาร
เปลีย่นแปลงทีเ่ป็นสาระส าคญั 

 
กลุ่มบริษัทรบัรู้สินทรพัย์สิทธกิารใช้และหนี้สินตามสญัญาเช่า ส่งผลให้ลกัษณะของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบั
สญัญาเช่าดงักล่าวเปลี่ยนแปลงไปโดย กลุ่มบรษิทัรบัรูค้่าเสื่อมราคาของสนิทรพัย์สทิธกิารใชแ้ละดอกเบี้ยจ่าย
ของหนี้สนิตามสญัญาเช่า แทนการรบัรูค้่าใชจ้่ายจากสญัญาเช่า 

 
ส าหรบัจ านวนเงนิที่ต้องจ่ายตามสญัญาเช่าที่มอีายุสญัญาระยะสัน้หรือสญัญาซึ่งสินทรพัย์อ้างอิงมมีูลค่าต ่า       
(low-value assets) จะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุน โดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่านัน้ 
 
กลุ่มบรษิัทจะใชว้ธิผี่อนปรนโดยจะรบัรู้สนิทรพัย์สทิธกิารใชแ้ละหนี้สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที่น ามาปฏบิตัใิช้ 
ครัง้แรก ซึ่งวธินีี้จะไม่มผีลกระทบต่อยอดยกมาของก าไรสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 และไม่มกีารปรบัปรุง
ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบใหม่  
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การวดัมลูค่าหนี้สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 มดีงัต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 ผลกระทบต่อขอ้มลูทางการเงนิ 
 
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 มาถือ
ปฏบิตั ิมผีลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงนิของกลุ่มบรษิทั ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 ดงันี้ 

 
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 
  รายการปรบัปรุง  

 
ตามนโยบาย
การบญัชเีดมิ 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงนิ ฉบบัที ่9 

ตามมาตรฐาน
การรายงานทาง
การเงนิฉบบัที ่16 ปรบัปรุงใหม ่

     
งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน     
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้         -             -     9,188         9,188 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี                               17,046             -     1,837 18,883 
รวม 17,046             -         11,025 28,071 

 
 

    

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  
งบการเงนิเฉพาะ

ของบรษิทั 
    
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงานทีเ่ปิดเผย  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  

       
             - 

  
             - 

บวก สทิธทิีจ่ะขยายระยะเวลาทีค่่อนขา้งแน่ทีจ่ะมกีารใชส้ทิธ ิ 9,603  9,603 
หกั  ดอกเบีย้จ่ายรอตดับญัช ี (415)  (415) 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าเพิม่ขึน้จากการน ามาตรฐานการรายงาน   
     ทางการเงนิฉบบัที ่16 มาถอืปฏบิตั ิ

 
9,188 

  
9,188 

บวก หนี้สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 3,502  3,258 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 12,690  12,446 
    
ประกอบดว้ย    

- ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึก าหนดช าระภายหนึ่งปี 3,783  3,589 
- หนี้สนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึก าหนดช าระเกนิหนึ่งปี 8,907  8,857 

รวม 12,690  12,446 
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(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 

  รายการปรบัปรุง  

 
ตามนโยบาย
การบญัชเีดมิ 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงนิ ฉบบัที ่9 

ตามมาตรฐาน
การรายงานทาง
การเงนิฉบบัที ่16 ปรบัปรุงใหม ่

     
หนี้สนิหมุนเวยีน     
หนี้สนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึ

ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 
 

1,553 
  

            - 
 

2,230 
 

3,783 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน         
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี             -             - 1,837 1,837 
หนิ้สนิตามสญัญาเช่า - สุทธ ิ 1,948             - 6,958 8,906 
รวม 3,501             - 11,025 14,526 

 
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  รายการปรบัปรุง  

 
ตามนโยบาย
การบญัชเีดมิ 

ตามมาตรฐาน
การรายงานทาง
การเงนิ ฉบบัที ่9 

ตามมาตรฐาน
การรายงานทาง
การเงนิฉบบัที ่16 ปรบัปรุงใหม ่

     
งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน     
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้             -             - 9,188 9,188 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี                               13,607             - 1,837 15,444 
รวม 13,607             - 11,025 24,632 

     
หนี้สนิหมุนเวยีน     
หนี้สนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึ

ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 
 

1,359 
     

            - 
 

2,230 
 

3,589 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน     
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี             -             - 1,837 1,837 
หนิ้สนิตามสญัญาเช่า - สุทธ ิ 1,898             - 6,958 8,856 
รวม 3,257             - 11,025 14,282 
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4. กำรประมำณกำรและกำรใช้ดลุยพินิจ 
 

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

 
การใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมติฐาน ที่น ามาใชใ้นงบการเงนิระหว่างกาล รวมถึงแหล่งขอ้มูลส าคญั
เกี่ยวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ ถอืตามเกณฑ์เช่นเดยีวกบัทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิประจ า ปีสิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
 

5. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 30 มถิุนายน  

2563  
31 ธนัวาคม  

2562 
 30 มถิุนายน  

2563  
31 ธนัวาคม  

2562 
        
เงนิสด  109  951  82  929 
เงนิฝากธนาคาร - บญัชกีระแสรายวนั 43,961  26,471  15,279  14,763 
เงนิฝากธนาคาร - บญัชอีอมทรพัย ์ 128,410  116,813  108,989  53,073 

รวม 172,480  144,235  124,350  68,765 

 
6. เงินลงทุนชัว่ครำว 
 

รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2563 มดีงันี้ 
 

   (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 517,479  381,054 
บวก เงนิลงทุนเพิม่ 141,500  87,000 
หกั จ าหน่ายออก                                                                      (134,000)  (87,000) 
ก าไรจากการขายระหว่างงวด 1,422  1,361 
ก าไร (ขาดทุน) จากการปรบัมลูค่าทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ 470  (6) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 526,871  382,409 
 
กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนชัว่คราวในกองทุนเปิด ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
ทัว่ไป เงินลงทุนดงักล่าวไม่มขีอ้จ ากดัในการเบกิถอน 
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7. ลูกหน้ีกำรค้ำและรำยได้ท่ียงัไม่เรียกช ำระ – สุทธิ 
 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 30 มถิุนายน   

2563  
31 ธนัวาคม  

2562 
 30 มถิุนายน 

2563  
31 ธนัวาคม  

2562 
        
กจิการอื่นๆ  219,902  155,077  195,152  126,964 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั      1,056  1,047  1,056  1,047 
รวม 220,958  156,124  196,208  128,011 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (36,386)  (32,072)  (36,386)  (32,072) 
สุทธ ิ 184,572  124,052  159,822  95,939 
 
ยอดคงเหลอืของลูกหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
แยกตามอายุหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 

(หน่วย : พนับาท)   
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 30 มถิุนายน 

2563  
31 ธนัวาคม  

2562 
 30 มถิุนายน 

2563  
31 ธนัวาคม  

2562 
ลูกหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระ  

– ลูกคา้ทัว่ไป – สุทธ ิ
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 173,935  102,276  149,185  74,162 
เกนิก าหนดช าระ :        
     ไม่เกนิ 3 เดอืน 7,198  9,262  7,198  9,262 
     3 – 6 เดอืน 1,329         -  1,329         - 
     7 – 12 เดอืน 6,306  11,715  6,306  11,715 
     มากกว่า 12 เดอืน 31,134  31,824  31,134  31,825 
รวม 219,902  155,077  195,152  126,964 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (36,386)  (32,072)                  (36,386)  (32,072) 
สุทธ ิ 183,516  123,005  158,766  94,892 
        
ลูกหนี้การคา้ – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง        
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 1,056  508  1,056  508 
เกนิก าหนดช าระ :        
     ไม่เกนิ 3 เดอืน        -  539         -  539 
รวม 1,056  1,047  1,056  1,047 

 
โดยปกตริะยะเวลาการใหส้นิเชือ่แก่ลูกคา้ของกลุ่มบรษิทั มรีะยะเวลาตัง้แต่ 30 – 90 วนั 
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บรษิทัมรีายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2563 และ 2562           
มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

(หน่วย : พนับาท) 

 
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 

 2563 2562 
   
ณ วนัที ่1 มกราคม  32,072 30,652 
บวก ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูระหว่างงวด 6,512 3,802 
หกั กลบัรายการค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูระหว่างงวด (2,198) (2,192) 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน 36,386 32,262 

 
8. รำยกำรระหว่ำงบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

บรษิทัมรีายการธุรกจิกบับรษิทัและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั บรษิทัเหล่านี้เกีย่วขอ้งกนัโดยมกีารถอืหุน้ และ/หรอืกรรมการ
ร่วมกนั รายการธุรกจิดงักล่าวแสดงไวใ้นงบการเงนิตามเงือ่นไขและเกณฑก์ารคา้ทัว่ไป และใกลเ้คยีงกบัราคาตลาด 

 
รายการธุรกจิระหว่างบรษิัทและบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนัทีม่สีาระส าคญัส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่
30 มถิุนายน 2563 และ 2562 มดีงันี้ 
 

(หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 นโยบาย                      
การก าหนดราคา 

ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 

 2563 2562 2563 2562 
รายไดจ้ากการขาย      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ราคาตลาด 987 1,239 987 1,239 
บรษิทัย่อยทางออ้ม ราคาตลาด        -        - 218        - 

รวม  987 1,239 1,205 1,239 
      

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร      
     บรษิทัย่อย   ตามทีต่กลงร่วมกนั        -        - 34 34 
     บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ราคาตลาด        - 9        - 9 
รวม         - 9        34 43 

      
รายไดอ้ื่น      

บรษิทัย่อย ราคาทีต่กลงร่วมกนั        -        - 96 96 
บรษิทัย่อยทางออ้ม ราคาทีต่กลงร่วมกนั        -        - 1,050 1,050 

รวม         -        - 1,146 1,146 
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(หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 นโยบาย                      
การก าหนดราคา 

ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 

 2563 2562 2563 2562 
      

รายไดด้อกเบีย้รบั      
 บรษิทัร่วม รอ้ยละ 5.5 ต่อปี 149 152 149 152 
      

รายไดเ้งนิปันผล      
บรษิทัย่อย ตามมตขิองทีป่ระชุม

กรรมการ         -         - 35,000         - 
      

ค่าตอบแทนผูบ้รหิารส าคญั      
     ผลประโยชน์ปัจจุบนั  7,717 7,367 7,237 6,887 
     ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 132 188 124 127 

รวม  7,849 7,555 7,361 7,014 

 
(หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 นโยบาย                      
การก าหนดราคา 

ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 

 2563 2562 2563 2562 

รายไดจ้ากการขาย      
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ราคาตลาด 1,885 2,529 1,885 2,529 

บรษิทัย่อยทางออ้ม ราคาตลาด         -         - 218         - 

รวม  1,885 2,529 2,103 2,529 
      

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร      
บรษิทัย่อย   ตามทีต่กลงร่วมกนั         -         - 68 68 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ราคาตลาด         - 9         - 9 

รวม          - 9 68 77 
      

รายไดอ้ื่น      
บรษิทัย่อย ตามทีต่กลงร่วมกนั         -         - 192 192 
บรษิทัย่อยทางออ้ม ตามทีต่กลงร่วมกนั         -         - 2,100 2,100 

รวม          -         - 2,292 2,292 
      

รายไดด้อกเบีย้รบั      
บรษิทัร่วม รอ้ยละ 5.5 ต่อปี 299 342 299 342 
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(หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 นโยบาย                      
การก าหนดราคา 

ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 

 2563 2562 2563 2562 
 

รายไดเ้งนิปันผล      
บรษิทัย่อย ตามมตขิองทีป่ระชุม

กรรมการ 
       

     - 
   

     - 81,900      - 
      

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร      
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ตามทีต่กลงร่วมกนั      - 15         - 15 

     

ค่าตอบแทนผูบ้รหิารส าคญั      
     ผลประโยชน์ปัจจุบนั  15,899 11,721 14,939 10,761 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 263 314 247 216 

รวม  16,162 12,035 15,186 10,977 

 
ยอดคงเหลอืทีม่สีาระส าคญักบับรษิทัและบุคคลที่เกีย่วขอ้ง ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562       
มดีงันี้ 

 

   (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 

 
30 มถิุนายน

2563 
31 ธนัวาคม 

2562         
30 มถิุนายน

2563 
31 ธนัวาคม 

2562           
ลูกหนี้การคา้ – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  1,056 1,047 1,056 1,047 

      

ลูกหนี้อื่น – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      
   บรษิทัย่อย          -         - 1,430 1,718 
   บรษิทัย่อยทางออ้ม          -         -         - 374 
   บรษิทัร่วม  113 204 150 204 

รวม  113 204 1,580 2,296 

      
เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      
บรษิทัร่วม  10,900 11,000 10,900 11,000 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู  (10,900) (11,000) (10,900) (11,000) 

สุทธ ิ          -         -         -         - 
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   (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 

 
30 มถิุนายน

2563 
31 ธนัวาคม 

2562         
30 มถิุนายน

2563 
31 ธนัวาคม 

2562           
 

เจา้หนี้อื่น – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง          - 21         - 21 

      

หนี้สนิตามภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน     
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน                        

– ผูบ้รหิารส าคญั 4,748 4,743 4,525 4,278 

 
ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิัทมเีงนิใหกู้้ยมืแก่บรษิทัร่วม จ านวน 10.90 ล้านบาท และ
จ านวน 11.00 ล้านบาท ตามล าดบั เงนิให้กู้ยมืดงักล่าวมดีอกเบี้ยในอตัราร้อยละ 5.50 ต่อปี ไม่มคี ้าประกนั บรษิทั         
ไม่มคีวามประสงค์ทีจ่ะเรยีกช าระคนืเงนิกู้ยมืดงักล่าวภายในระยะเวลา 1 ปี เพื่อเป็นการสนับสนุนสภาพคล่องของ
บรษิทัร่วมดงักล่าว  

 
9. สินค้ำคงเหลือ – สุทธิ 

 
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 30 มถิุนายน

2563 
31 ธนัวาคม 

2562         
30 มถิุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
     
วตัถุดบิ 79,836 82,077 79,836 82,077 
งานระหว่างท า  23,411 17,716 23,411 17,716 
สนิคา้ส าเรจ็รปู 77,038 98,636 77,024 98,636 
สนิคา้ระหว่างทาง 1,105 5,354 1,105 5,354 
รวม 181,390 203,783 181,376 203,783 

หกั ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าสินค้า   
ลดลง 

 
(5,404) (5,282) 

 

(5,404) (5,282) 
สนิคา้คงเหลอื – สุทธ ิ 175,986 198,501 175,972 198,501 

 
 
 
 
 
 

 



__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            26 
(    นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ   )  ( นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร )  

  

บริษัทมีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและมูลค่าสินค้าลดลงส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่          
30 มถิุนายน 2563 และ 2562 ดงัต่อไปนี้ 
 
  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 
  2563  2562 
     
ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม   5,282  12,195 
การปรบัลดมลูค่า (กลบัรายการ) เป็นมลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บั  122  268 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถิุนายน  5,404  12,463 

 
10. เงินฝำกธนำคำรท่ีมีข้อจ ำกดัในกำรใช้ 
 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัย่อยทางออ้มมเีงนิฝากธนาคารจ านวน 3.46 ลา้นบาท และ 
21.60 ล้านบาท ตามล าดบั มขีอ้จ ากดัการใช้เนื่องจากเป็นหลกัทรพัย์ค ้าประกนัเงนิกู้ยมืกบัธนาคารพาณิชย์ตามที่
กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15 
 



__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ                       27 
(    นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ   )  ( นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร )  

 

11. เงินลงทุนในบริษทัย่อย – สุทธิ 

 

บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล พาวเวอร ์จ ากดั (บรษิทัย่อยทางตรง) 
 

เมื่อวนัที่ 22 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิทั ควิทซี ีโกลบอล เพาเวอร์ จ ากดั มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) ส าหรบัหุน้สามญั จ านวน 
70.00 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท รวมเป็นเงนิจ านวน 35.00 ลา้นบาท โดยบรษิทั ควิทซี ีโกลบอล เพาเวอร ์จ ากดั จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที่ 27 พฤษภาคม 2563 
 

เมื่อวนัที ่9 มนีาคม 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทั ควิทซี ีโกลบอล เพาเวอร ์จ ากดั มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) ส าหรบัหุน้สามญั จ านวน 70.00 
ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.67 บาท รวมเป็นเงนิจ านวน 46.90 ลา้นบาท โดยบรษิทั ควิทซี ีโกลบอล เพาเวอร ์จ ากดั จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที่ 16 มนีาคม 2563 
 

เมื่อวนัที ่19 ธนัวาคม 2562 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ควิทซี ีโกลบอล เพาเวอร ์จ ากดั มมีตลิดทุนจดทะเบยีนจ านวน 35.00 ลา้นบาท เพื่อลดขาดทุนสะสมของบรษิทัย่อยจากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 
595.00 ล้านบาท เป็นจ านวน 560.00 ล้านบาท โดยการลดมูลค่าหุน้สามญัจากเดมิมูลค่าที่ตราไว ้8.50 บาทต่อหุน้ เป็นมูลค่าที่ตราไว้ 8.00 บาท ต่อหุน้ ส าหรบัหุน้สามญัจ านวน 70.00 ล้านหุน้ ซึ่งบรษิทัย่อยจะ    
จดทะเบยีนลดทุนกบักรมพฒันาธุรกจิการคา้แลว้เมื่อวนัที่ 27 มกราคม 2563 

 

บรษิทั ควิ โซลาร ์1 จ ากดั (บรษิทัย่อยทางออ้ม) 
 

เมื่อวนัที่ 5 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิทั ควิ โซลาร์ 1 จ ากดั มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล เพาเวอร์ จ ากดั ส าหรบัหุน้สามญั จ านวน 2.20 ล้านหุน้ 
มลูค่าหุน้ละ 16.82 บาท รวมเป็นเงนิจ านวน 37.00 ลา้นบาท โดยบรษิทั ควิ โซลาร ์1 จ ากดั จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่22 พฤษภาคม 2563 

 

เมื่อวนัที ่3 กุมภาพนัธ ์2563 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ควิ โซลาร ์1 จ ากดั มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล เพาเวอร ์จ ากดั ส าหรบัหุน้สามญั จ านวน 2.20 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 22.72 บาท 
รวมเป็นเงนิจ านวน 50.00 ลา้นบาท โดยบรษิทั ควิ โซลาร ์1 จ ากดั จ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่12 กุมภาพนัธ ์2563 
 

 

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

 
30 มถิุนายน 

2563  
31 ธนัวาคม 

2562  
30 มถิุนายน 

2563  
31 ธนัวาคม 

2562 
 30 มถิุนายน 

2563  
31 ธนัวาคม 

2562 
 30 มถิุนายน 

2563  
31 ธนัวาคม 

2562 
บรษิทัย่อยทางตรง                
QTC – Panco Co., Ltd. 21,947  21,947  85.00  85.00  18,655  18,655         -         - 
บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล พาวเวอร ์จ ากดั 560,000  595,000  99.99  99.99  700,000  700,000         81,900         - 
รวม         718,655  718,655         81,900         - 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย         (134,661)  (134,661)         -         - 
สุทธ ิ             583,994  583,994         81,900         - 
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12. เงินลงทุนในบริษทัร่วม – สุทธิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 

 
 

             (หน่วย : พนับาท) 
       งบการเงนิรวม 

   ทุนช าระแลว้  สดัส่วนเงนิลงทุน (รอ้ยละ)  วธิรีาคาทุน  วธิสี่วนไดเ้สยี 

 ประเภทกจิการ  
30 มถิุนายน 

2563  
31 ธนัวาคม 

2562  
30 มถิุนายน 

2563  
31 ธนัวาคม 

2562 
 30 มถิุนายน 

2563  
31 ธนัวาคม 

2562  
30 มถิุนายน 

2563  
31 ธนัวาคม 

2562 
                  
บรษิทั พพีดีบับลวิอ ีจ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า                 
 จากพลงังานทางเลอืก  1,000  1,000  49.98  49.98  500  500       -       - 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม           (500)  (500)       -       - 
สุทธ ิ                -       -       -       - 

                  
            (หน่วย : พนับาท) 
       งบการเงนิเฉพาะ 

   ทุนช าระแลว้  สดัส่วนเงนิลงทุน (รอ้ยละ)  วธิรีาคาทุน 

 ประเภทกจิการ  
30 มถิุนายน 

2563  
31 ธนัวาคม 

2562  
30 มถิุนายน 

2563  
31 ธนัวาคม 

2562 
 30 มถิุนายน 

2563  
31 ธนัวาคม 

2562 
              
บรษิทั พพีดีบับลวิอ ีจ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า             
 จากพลงังานทางเลอืก  1,000  1,000  49.98  49.98  500  500 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม           (500)  (500) 
สุทธ ิ                -       - 
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13. ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ – สุทธิ 
 
ในระหว่างงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2563 มรีายการเปลี่ยนแปลงอย่างย่อในบญัช ีที่ดนิ อาคาร และ
อุปกรณ์ ดงันี้ 

 
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    
มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2563 666,009  341,893 
ซื้อสนิทรพัยร์ะหว่างงวด 19,344  17,692 
จ าหน่ายและโอนสนิทรพัยร์ะหวา่งงวด (144)  (129) 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบังวด (34,026)  (23,529) 
มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 651,183  335,927 

 
บรษิทัย่อยทางออ้มไดจ้ดจ านองทีด่นิพรอ้มอาคาร สิง่ปลูกสรา้งบนทีด่นิและอุปกรณ์ผลติกระแสไฟฟ้าซึ่งตดิตัง้บนดนิ
เพื่อใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัวงเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (หมายเหตุ 15) 
 

14. สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ - สุทธิ 
 
ในระหว่างงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2563 มรีายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ดงันี้ 

 
  (หน่วย : พนับาท) 

 
 งบการเงนิรวม 
และงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

   
มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2563                          - 
บวก เพิม่ขึน้จากการน า TFRS 16 มาปฏบิตัใิชเ้ป็นครัง้แรก  9,188 

 เพิม่ขึน้ระหว่างงวด  1,459 
หกั ค่าเสื่อมราคาส าหรบังวด  (1,198) 
มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563  9,449 
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15. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร 
 

การเปลี่ยนแปลงในบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563               
มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 24,299  1,739 
หกั จ่ายช าระคนื (24,299)  (1,739) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563                           -                            - 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 บรษิทัมวีงเงนิกูย้มืจากธนาคารจ านวน 15.04 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ MLR-1.50    
ต่อปี ส าหรบั 12 เดอืนแรกนับจากวนัทีเ่บกิเงนิกู้งวดแรกและ อตัราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-1.00 ต่อปี ส าหรบังวดที่
เหลอื มกี าหนดช าระคนื 0.70 ล้านบาท ต่อเดอืน โดยเริม่ช าระตัง้แต่เดอืนมถิุนายน 2561 และครบก าหนดช าระงวด
สุดทา้ยในเดอืนมนีาคม 2563  

 

บริษัทย่อยทางอ้อมมีวงเง ินสินเชื่อจากธนาคารจ านวน 535.00 ล้านบาท อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี 
ส าหรบั 18 เดอืนแรกนับจากวนัทีเ่บกิเงนิกู้งวดแรกและ อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ MLR-1.50 ต่อปี ส าหรบังวดทีเ่หลอื            
มีก าหนดช าระคืน 5.57 ล้านบาทต่อเดือน โดยเริ่มช าระตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2555 และครบก าหนดช าระงวด
สุดท้ายในเดอืนเมษายน 2563 เงนิกู้ยมืนี้ค ้าประกนัโดยการจดจ านองทีด่นิพร้อมสิง่ปลูกสร้างบนที่ดนิและอุปกรณ์
ผลติกระแสไฟฟ้า และการโอนสทิธทิีจ่ะถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากธนาคารและโอนสทิธกิารรบัเงินทีจ่ะไดร้บัภายใต้
สญัญาซื้อขายไฟฟ้า ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 บรษิทัย่อยทางออ้มไดร้บัคนืเงนิฝากธนาคารทีน่ าไปค ้าประกนัเงนิกู้
ดงักล่าว และอยู่ในระหว่างด าเนินการไถ่ถอนการจดจ านองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งและอุปกรณ์ผลติกระแสไฟฟ้า  

 

16. หน้ีสินภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์พนักงำน 
 

ส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2563 กลุ่มบรษิทัมรีายการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สนิตามภาระ
ผกูพนัส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน ดงัต่อไปนี้ 
 

   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 16,611  15,444 
ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 832  708 
ตน้ทุนทางการเงนิ 164  143 
ก าไรจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั (679)  (679) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 16,928  15,616 
หกั ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (1,043)  (1,043) 
สุทธ ิ 15,885  14,573 
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17. รำยได ้
 
บรษิทัประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้าและผลติตามค าสัง่ซื้อของลูกคา้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
ภายใต้เครื่องหมายการค้า “QTC” และเครื่องหมายการค้าของลูกค้า โดยปัจจุบนัผลติภณัฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าของ
บรษิทั 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.  หมอ้แปลงไฟฟ้าชนิดพเิศษ จะออกแบบและผลติตามการใชง้านและคุณสมบตัทิีลู่กคา้ต้องการ เช่น Earthling 

Transformer, Dry-Type Class F&H, Unit Substation, Pad mounted, หมอ้แปลง Amorphous 
 
นอกจากนี้บรษิทัยงัมกีารใหบ้รกิารดา้นต่างๆ แก่ลูกคา้ เช่น งานตรวจสอบเชค็สภาพและบ ารุงรกัษาตามก าหนดเวลา
งานซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาหม้อแปลง งานบริการเติมน ้ามนัหม้อแปลงไฟฟ้า งานบริการเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า             
เป็นต้น เพื่อรองรบัความต้องการและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ทัง้ทีเ่ป็นลูกคา้ทีซ่ื้อหมอ้แปลงไฟฟ้าของบรษิทั 
และลูกคา้ทัว่ไปโดยบรษิทัรบัรูร้ายไดจ้ากการขายสนิคา้และจากการใหบ้รกิาร ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง  
 
บรษิทัย่อยไดด้ าเนินธุรกจิหลกัเกีย่วกบัการผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยซ์ึง่มกีารรบัรูร้ายได ้
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง  

 
รายละเอยีดของรายได ้ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 21 
 

18. ส ำรองตำมกฎหมำย 
 
ตามพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นเงินส ารองไม่น้อยกว่า             
รอ้ยละหา้ของก าไรสุทธปิระจ าปี สุทธจิากขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าเงนิส ารองนี้จะมไีม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิของ
ทุนจดทะเบยีน เงนิส ารองนี้จะไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงนิปันผลได้ 
 

19. เงินปันผล 
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 5/2563 เมื่อวนัที่ 1 เมษายน 2563 ที่ประชุมมีมติอนุมตัิจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลในรูปแบบเงินสดจากก าไรสุทธิส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ           
0.15 บาท จ านวน 341.09 ล้านหุ้น รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิ้น 51.16 ล้านบาท โดยบรษิัทจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวใน
วนัที ่30 เมษายน 2563 
 
ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 8/2563 เมื่อวนัที่ 17 มถิุนายน 2563 ที่ประชุมมมีติอนุมตัิจ่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาลในรูปแบบเงนิสดจากก าไรสุทธติัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 ให้แก่ผูถ้อืหุน้ใน
อตัราหุน้ละ 0.15 บาท จ านวน 341.09 ล้านหุน้ รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิน้ 51.16 ล้านบาท โดยบรษิทัจ่ายเงนิปันผล
ดงักล่าวในวนัที ่15 กรกฎาคม 2563 ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 บรษิทัมเีงนิปันผลคา้งจ่ายจ านวน 51.16 ลา้นบาท 
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20. สญัญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
 
บรษิทัไม่มนีโยบายทีจ่ะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเกง็ก าไรหรอืเพื่อการค้า 
สญัญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามไีว้เพื่อช่วยในการบรหิารความเสี่ยงที่เกิดจากการผนัผวนของอตัรา
แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 บรษิทัมสีญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าส าหรบัการจ่ายช าระเงนิเจา้หนี้การคา้
ทีเ่ปิดสถานะไวซ้ึง่มอีายุระหว่าง 1 เดอืน ถงึ 3 เดอืน ดงันี้ 
 
 จ านวนเงนิตราต่างประเทศ 

(พนัหน่วย) 
 อตัราแลกเปลีย่นตามสญัญา 

(บาท) 
 

สญัญาขายเงนิตราต่างประเทศลว่งหน้าส าหรบัการจ่ายช าระเงนิเจา้หนี้การคา้ 
สกุลเงนิเหรยีญออสเตรเลยี 1,975  20.58 – 21.75 
สกุลเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิา 442  30.83 – 31.90 
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21. ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

กลุ่มบรษิทัมกีารจดักลุ่มส่วนงานทีร่ายงานตามภูมศิาสตรใ์นประเทศและต่างประเทศ ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2563 และ 2562 มดีงันี้ 
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 

 ผลติและจ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้า ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า อื่นๆ   

 ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ในประเทศ รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

           
รายไดจ้ากการขาย 199,630 113,666 74,614 72,559 37,104 36,702            -         - 311,348 222,927 
ตน้ทุนขาย (145,979) (87,205) (53,553) (54,483) (9,251) (9,995)            -         - (208,783) (151,683) 

ก าไรขัน้ตน้ 53,651 26,461 21,061 18,076 27,853 26,707            -         - 102,565 71,244 
           
รายไดจ้ากการบรกิาร 10,516 7,175         -         -           -           -            -         - 10,516 7,175 
ตน้ทุนบรกิาร (5,196) (4,361)         -         -           -           -            -         - (5,196) (4,361) 

ก าไรขัน้ตน้ 5,320 2,814         -         -           -           -            -         - 5,320 2,814 

           
รายไดอ้ื่น         -         -         3,708 1,218           -           - 2,406 6,177 6,114 7,395 

           
รายไดแ้ยกตามการรบัรูร้ายได ้           

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง         -         -         -         -           -           - 468 516 468 516 
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 210,146 120,841 78,322 73,777 37,104 36,702 1,938 5,661 327,510 236,981 

รวม 210,146 120,841 78,322 73,777 37,104 36,702 2,406 6,177 327,978 237,497 

           
ดอกเบี้ยจ่าย         (662) (2,015) 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย        (20,190) (19,173) 
          
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้        74,834 39,025 

          
รวมสินทรพัย ์        1,907,159 1,803,682 

รวมหน้ีสิน        264,034 243,860 

 

ลูกคา้รายใหญ่  
ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2563 และ 2562 รายไดจ้ากลูกคา้หลกัซึ่งเป็นหน่วยงานภาครฐัและบรษิทัเอกชน จ านวน 195.37 ลา้นบาท และ 108.67 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 
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กลุ่มบรษิทัมกีารจดักลุ่มส่วนงานทีร่ายงานตามภูมศิาสตรใ์นประเทศและต่างประเทศ ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2563 และ 2562 มดีงันี้ 
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 

 ผลติและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า อื่นๆ   
 ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ในประเทศ รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

           
รายไดจ้ากการขาย 337,555 270,128 124,988 138,015 76,031 74,700         -         - 538,524 482,843 
ตน้ทุนขาย (252,155) (180,324) (88,501) (96,899) (18,678) (19,279)         -         - (359,334) (296,502) 

ก าไรขัน้ตน้ 85,400 89,804 36,437 41,116 57,353 55,421         -         - 179,190 186,341 

           
รายไดจ้ากการบรกิาร 17,892 10,712         -         -         -         -         -         - 17,892 10,712 
ตน้ทุนบรกิาร (10,955) (8,273)         -         -         -         -         -         - (10,955) (8,273) 

ก าไรขัน้ตน้ 6,937 2,439         -         -         -         -         -         - 6,937 2,439 

           
รายไดอ้ื่น         -         - 2,319 2,510         -         - 5,397 8,329 7,716 10,839 

           
รายไดแ้ยกตามการรบัรูร้ายได ้           

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง         -         -         -         -         -         - 892 702 892 702 
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 355,447 280,840 127,257 140,525 76,031 74,700 4,505 7,627 563,240 503,692 

รวม 355,447 280,840 127,257 140,525 76,031 74,700 5,397 8,329 564,132 504,394 

           
ดอกเบี้ยจ่าย         (1,727) (5,232) 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย        (40,245) (38,024) 
          
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้        114,402 117,389 

          
รวมสินทรพัย ์        1,907,159 1,803,682 

รวมหน้ีสิน        264,034 243,860 
 

ลูกคา้รายใหญ่  
ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2563 และ 2562 รายไดจ้ากลูกคา้หลกัซึง่เป็นหน่วยงานภาครฐัและบรษิทัเอกชน จ านวน 332.04 ล้านบาท และ 259.43 ล้านบาท 
ตามล าดบั 
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22. สินทรพัยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 
    

มลูค่าตามบญัชแีละมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิในแต่ละประเภท ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

      (หน่วย : พนับาท) 
งบการเงนิรวม 

     มลูค่ายุตธิรรม 

 
ราคาทุนตดั
จ าหน่าย 

มลูค่ายุตธิรรม
ผ่านก าไร
ขาดทุน 

มลูค่ายุตธิรรม
ผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น รวม 

 
 

ระดบั 1 

 
 

ระดบั 2 

 
 

ระดบั 3 

 
 

รวม 
         
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน         
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 172,480             -             - 172,480       -       -       -       - 
เงนิลงทุนชัว่คราว             - 526,871             - 526,871       - 526,871       - 526,871 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 185,256             -             - 185,256       -       -       -       - 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้ 3,462             -             - 3,462       -       -       -       - 
รวมสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 361,198 526,871             - 888,069       - 526,871      - 526,871 

         
หน้ีสินทำงกำรเงิน         
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 41,807             -             - 41,807       -       -       -       - 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 73,969             -             - 73,969       -       -       -       - 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 14,024            -             - 14,024       -       -       -       - 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงิน 129,800            -             - 129,800      -      -      -      - 
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      (หน่วย : พนับาท) 
งบการเงนิเฉพาะ 

     มลูค่ายุตธิรรม 

 
ราคาทุนตดั
จ าหน่าย 

มลูค่ายุตธิรรม
ผ่านก าไร
ขาดทุน 

มลูค่ายุตธิรรม
ผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น รวม 

 
 

ระดบั 1 

 
 
 ระดบั 2 

 
 
ระดบั 3 

 
 

รวม 
         
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน         
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 124,350         -             - 124,350       -      -      -      - 
เงนิลงทุนชัว่คราว         - 382,409             - 382,409       - 382,409      - 382,409 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 161,457         -            - 161,457      -      -      -      - 
รวมสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 285,807 382,409            - 668,216      - 382,409      - 382,409 

         
หน้ีสินทำงกำรเงิน                             
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 41,807         -             - 41,807      -      -      -      - 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 73,616         -             - 73,616      -      -      -      - 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 13,876         -            - 13,876      -      -      -      - 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงิน 129,299         -            - 129,999      -      -      -      - 
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23. ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึ้น 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อยทางอ้อมมภีาระผกูพนัจากการทีธ่นาคารในประเทศไดอ้อกหนังสอื          
ค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัการปฏบิตัติามสญัญาซึง่เป็นไปตามปกตธิุรกจิเป็นจ านวนเงนิรวมประมาณ  75.64 ล้านบาท 
และ 3.30 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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