
 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย                                            

ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทั ควิทซี ีเอนเนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 

(“กลุ่มบรษิัท”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทั ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564  

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะของบรษิัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ 

ผูถ้อืหุน้รวมและเฉพาะของบรษิทั และงบกระแสเงนิสดรวมและเฉพาะของบรษิทัสําหรบังวดสามเดอืนสิน้สุด

วนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบใน

การจดัทําและนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 34 เรื่อง การ

รายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบในการรายงานใหข้อ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทาง

การเงนิระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่าง

กาลโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากร

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผิดชอบด้านการเงินและบญัช ีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวธิกีารสอบทานอื่น                 

การสอบทานน้ีมขีอบเขตจํากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีทําให้ขา้พเจ้าไม่สามารถได้

ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นัียสําคญัทัง้หมด ซึ่งอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่แสดง

ความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ข้อสรปุ 

 

จากการสอบทาน ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขึน้

ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสาํคญั 

 

 

 

นายนรินทร ์จรูะมงคล 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

ทะเบยีนเลขที ่8593 

 

บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

14 พฤษภาคม 2564 
 

 



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หน่วย : พนับำท)

31 มีนำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563 31 มีนำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมำยเหตุ แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรพัย์
สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 5 140,326 152,317 40,968 76,248
เงนิลงทุนชัว่คราว 6 629,700 613,202 484,794 468,411
ลกูหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไมเ่รยีกช าระ
     - ลกูคา้ทัว่ไป - สุทธิ 7 160,659 179,678 134,844 152,942
     - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 7, 8 1,136 1,309 1,136 1,309
ลกูหนี้อื่น - ลกูคา้ทัว่ไป 771 644 20 42
ลกูหนี้อื่น - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 8 600 452 2,284 2,178
สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 9 242,246 166,541 242,246 166,544
ภาษมีลูค่าเพิม่รอเรยีกคนื 23,838 20,625 21,002 17,799
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 8,725 6,314 8,694 6,281
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 17,545 15,059 17,086 14,655

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,225,546 1,156,141 953,074 906,409

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช้ 10 101 101 -                    -                    
เงนิลงทุนใน

  - บรษิทัย่อย - สุทธิ 11 -                    -                    574,756 583,994
  - บรษิทัร่วม - สุทธิ 12 -                    -                    -                    -                    

เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง - สุทธิ 8 -                    -                    -                    -                    
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 13 625,804 633,322 325,042 327,767
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธิ 14 16,178 13,111 16,178 13,111
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์- สุทธิ 5,952 5,961 5,936 5,944
ค่าบรกิารเชือ่มต่อโครงขา่ยกระแสไฟฟ้า - สุทธิ 3,515 3,596 -                    -                    
สญัญาขายไฟฟ้า - สุทธิ 89,983 92,057 -                    -                    
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธิ 16,159 17,321 12,136 13,915
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 13,118 14,053 11,502 12,831

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 770,810 779,522 945,550 957,562

รวมสินทรพัย์ 1,996,356 1,935,663 1,898,624 1,863,971

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 1

งบกำรเงินเฉพำะของบริษทังบกำรเงินรวม



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หน่วย : พนับำท)

31 มีนำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563 31 มีนำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมำยเหตุ แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 6,811 -                    6,811 -                    

เจา้หนี้การคา้ 132,630 104,831 132,630 104,831

เจา้หนี้อื่น - ผูค้า้ทัว่ไป 7,959 12,212 7,686 11,743

เจา้หนี้อื่น - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 8 -                    357 -                    357

สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี

- หนี้สนิตามสญัญาเช่า 4,746 4,192 4,746 4,142

- หนี้สนิตามภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 15 1,909 1,213 1,909 1,213

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 17,041 14,193 10,110 9,777

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 12,518 18,078 11,237 17,035

เงนิรบัลว่งหน้าจากลกูคา้ 46,863 42,236 46,863 42,236

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 23,711 21,861 21,897 20,298

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 254,188 219,173 243,889 211,632

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หนี้สนิตามสญัญาเช่า - สทุธิ 9,696 7,587 9,696 7,587

หนี้สนิตามภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน - สทุธิ 8, 15 15,948 16,717 14,990 15,253

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 25,644 24,304 24,686 22,840

รวมหน้ีสิน 279,832 243,477 268,575 234,472

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 2

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หน่วย : พนับำท)

31 มีนำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563 31 มีนำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรอืนหุน้ - หุน้สามญั มลูค่าหุน้ละ 1 บาท

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

ทุนทีอ่อกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูค่าแลว้ 

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

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

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้จากการรวมธุรกจิ 42,295 42,295 -                    -                    

ก าไรสะสม

 - จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 31,781 31,781 31,781 31,781

 - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 164,783 141,717 120,603 120,053

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ -                    (2,877)                -                    -                    

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษทั 1,716,524 1,690,581 1,630,049 1,629,499

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มอ่ยู่ในอ านาจควบคุมในบรษิทัย่อย -                    1,605 -                    -                    

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,716,524 1,692,186 1,630,049 1,629,499

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,996,356 1,935,663 1,898,624 1,863,971

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 3

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม

(หน่วย : พนับำท)

หมำยเหตุ 2564 2563 2564 2563
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร
รายไดจ้ากการขาย 215,004 227,177 176,620 188,249
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 14,309 7,376 14,412 7,474
รวมรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 8, 18 229,313 234,553 191,032 195,723

ต้นทุนขำยและบริกำร
ต้นทุนขาย (159,727)       (150,552)       (150,760)       (141,124)          
ต้นทุนบรกิาร (4,277)          (5,758)          (4,277)          (5,758)             
รวมต้นทุนขำยและบริกำร 18 (164,004)       (156,310)       (155,037)       (146,882)          

ก ำไรขัน้ต้น 65,309 78,243 35,995 48,841
ก าไรจากการเลกิกจิการของบรษิทัยอ่ย 11 1,605 -              388 -                 
รายไดอ้ื่น 18 2,851 2,991 3,743 3,598
รายไดเ้งนิปันผล 8 -              -              -              46,900
ก ำไรก่อนค่ำใช้จำ่ย 69,765 81,234 40,126 99,339

ค่าใชจ่้ายในการขาย (10,088)        (8,143)          (10,088)        (8,143)             
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 8 (32,110)        (32,338)        (27,189)        (29,972)           
รวมค่ำใช้จำ่ย (42,198)        (40,481)        (37,277)        (38,115)           

ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 27,567 40,753 2,849 61,224
ต้นทุนทางการเงนิ 18 (196)            (1,065)          (187)            (846)               
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 27,371 39,688 2,662 60,378
ภาษเีงนิได้ (4,739)          (8,151)          (2,112)          (5,558)             
ก ำไรก่อนกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 22,632 31,537 550 54,820
ขาดทุนของการด าเนินงานทีย่กเลกิ -              (120)            -              -                 
ก ำไรส ำหรบังวด 22,632 31,417 550 54,820
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน
รายการทีต่้องจดัประเภทใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
   ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ - สทุธจิากภาษเีงนิได้ 2,877 684 -              -                 
รายการทีต่้องไม่จดัประเภทใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
   ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั - สทุธจิากภาษเีงนิได้ 434 543 -              543

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบังวด - สุทธิจำกภำษีเงินได้ 3,311 1,227 -              543
รวมก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ส ำหรบังวด 25,943 32,644 550 55,363

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 4

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั



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

งบก ำไรขำดทนุและก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน (ต่อ)

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม

(หน่วย : พนับำท)

2564 2563 2564 2563

กำรแบง่ปันก ำไร (ขำดทนุ) 

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 22,632 31,435 550 54,820

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มอ่ยู่ในอ านาจควบคุม -                (18)                -                -                

22,632 31,417 550 54,820

กำรแบง่ปันก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 25,943 32,559 550 55,363

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มอ่ยู่ในอ านาจควบคุม -                85 -                -                

25,943 32,644 550 55,363

ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน

ก าไร (บาทต่อหุน้) 0.07 0.09 0.00 0.16

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

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 5

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั



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

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม

(หน่วย : พนับำท)

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทนุเรือนหุ้น ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืน ส่วนได้เสีย

ท่ีออกและ ส่วนเกินมลูค่ำ ส่วนเกินมลูค่ำหุ้น ส ำรอง ผลต่ำงจำกกำร ท่ีไม่อยู่ใน รวมส่วนของ

รบัช ำระแล้ว หุ้นสำมญั จำกกำรรวมธรุกิจ ตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร แปลงค่ำงบกำรเงิน รวม อ ำนำจควบคมุ ผู้ถอืหุ้น

งบกำรเงินรวม

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

ก าไรส าหรบังวด -                  -                  -                    -                  31,435 -                                31,435 (18)                31,417

ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ส าหรบังวด -                  -                  -                    -                  543 581 1,124 103 1,227

รวมก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ส ำหรบังวด -                  -                  -                    -                  31,978 581 32,559 85 32,644

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 341,093 1,136,572 42,295 22,874 128,822 (1,960)                            1,669,696 1,776 1,671,472

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 341,093 1,136,572 42,295 31,781 141,717 (2,877)                            1,690,581 1,605 1,692,186

บรษิทัยอ่ยจดทะเบยีนเลกิกจิการ -                  -                  -                    -                  -                  -                                -                (1,605)            (1,605)              

รำยกำรกบัผู้ถอืหุ้น -                  -                  -                    -                  -                  -                                -                (1,605)            (1,605)              

ก าไรส าหรบังวด -                  -                  -                    -                  22,632 -                                22,632 -                22,632

ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ส าหรบังวด -                  -                  -                    -                  434 2,877 3,311 -                3,311

รวมก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ส ำหรบังวด -                  -                  -                    -                  23,066 2,877 25,943 -                25,943

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 341,093 1,136,572 42,295 31,781 164,783 -                                1,716,524 -                1,716,524

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 6

ส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษทั

ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม



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

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม

(หน่วย : พนับำท)

ทุนเรือนหุ้น

ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลค่ำ ส ำรอง

รบัช ำระแล้ว หุ้นสำมญั ตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร รวม

งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 341,093 1,136,572 22,874 54,606 1,555,145

ก าไรส าหรบังวด -                           -                           -                            54,820 54,820

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ส าหรบังวด -                           -                           -                            543 543

รวมก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ส ำหรบังวด -                           -                           -                            55,363 55,363

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 341,093 1,136,572 22,874 109,969 1,610,508

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 341,093 1,136,572 31,781 120,053 1,629,499

ก าไรส าหรบังวด -                           -                           -                            550 550

รวมก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ส ำหรบังวด -                           -                           -                            550 550

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 341,093 1,136,572 31,781 120,603 1,630,049

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 7

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)
งบกระแสเงินสด
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม

(หน่วย : พนับำท)

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 27,371 39,568 2,662 60,378
รำยกำรปรบัปรงุกระทบก ำไรก่อนภำษีเงินได้เป็นเงินสดสทุธิ
   ได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 20,167 20,055 12,834 12,624
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู 801 1,161 801 1,161
ค่าเผือ่ (กลบัรายการค่าเผือ่) สนิคา้เสือ่มคุณภาพและมลูค่าสนิคา้ลดลง (381)              405 (381)              405
ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวร (395)              (321)              (395)              (336)              
ขาดทนุทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 1,574 2,020 1,574 2,020
ก าไรจากการขายเงนิลงทนุชัว่คราว (308)              (423)              (308)              (408)              
ก าไรจากการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุทีย่งัไมไ่ดเ้กดิขึน้จรงิ (190)              (812)              (75)                (475)              
ก าไรจากการเลกิกจิการของบรษิทัย่อย (1,605)            -                (388)              -                
กลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัร่วม -                (100)              -                (100)              
ส ารองหนี้สนิตามภาระผกูพนัส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน 383 417 355 354
ดอกเบี้ยจ่าย 196 1,065 187 846

เงินสดรบัจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง
  ในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 47,613 63,035 16,866 76,469

   สินทรพัยด์ ำเนินงำนลดลง (เพ่ิมขึน้) 
ลกูหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไมเ่รยีกช าระ - ลกูคา้ทัว่ไป 19,347 (21,876)          18,426 (23,110)          
ลกูหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไมเ่รยีกช าระ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 173 86 173 33
ลกูหนี้อืน่ - ลกูคา้ทัว่ไป (127)              274 22 (7)                 
ลกูหนี้อืน่ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง (148)              150 (106)              941
สนิคา้คงเหลอื (75,324)          (33,757)          (75,321)          (33,757)          
ภาษมีลูค่าเพิม่รอเรยีกคนื (3,213)            (1,741)            (3,203)            (1,740)            
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า (2,411)            (659)              (2,413)            (673)              
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ (2,486)            (397)              (2,464)            (602)              
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 942 (897)              1,329 (957)              

   หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมขึน้ (ลดลง)
เจา้หนี้การคา้ 25,096 40,634 25,096 40,734
เจา้หนี้อืน่ - ผูค้า้ทัว่ไป (4,253)            4,675 (4,057)            4,615
เจา้หนี้อืน่ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง (357)              (21)                (357)              (21)                
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (5,560)            (3,466)            (5,798)            (4,000)            
เงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้ 4,627 642 4,627 642
หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 1,850 (524)              1,599 (368)              

เงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรด ำเนินงำน 5,769 46,158 (25,581)          58,199
จ่ายดอกเบี้ย (111)              (897)              (110)              (691)              
จ่ายภาษเีงนิได้ -                (1,332)            -                (1,065)            

เงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 5,658 43,929 (25,691)          56,443

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 8

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั



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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม

(หน่วย : พนับำท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ

เงนิลงทนุชัว่คราวเพิม่ขึน้ (16,000)           (7,500)            (16,000)           -                
เงนิสดรบัจากการเลกิกจิการของบรษิทัย่อย -                -                9,663 -                
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งลดลง -                100 -                100

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 403 336 403 336

ซือ้สนิทรพัย์ (9,269)            (10,700)           (8,881)            (10,223)           
ซือ้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ (512)               (498)               (512)               (498)               

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (25,378)           (18,262)           (15,327)           (10,285)           

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคารเพิม่ขึน้ (ลดลง) 6,811 (7,822)            6,811 (7,822)            
จ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร -                (18,449)           -                (1,739)            
จ่ายช าระเจา้หนี้ตามสญัญาเชา่ (1,097)            (1,064)            (1,073)            (1,016)            

เงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน 5,714 (27,335)           5,738 (10,577)           
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิของบรษิทัย่อย

ทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 2,015 855 -                -                

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) – สทุธิ (11,991)           (813)               (35,280)           35,581

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัต้นงวด 152,317 144,235 76,248 68,765

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินงวด 140,326 143,422 40,968 104,346

ข้อมลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด

รบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนี้สนิตามสญัญาเชา่ 3,783 10,792 3,783 10,792

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 9

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั



__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            10 

(    นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ   )  ( นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร )  

  

บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

 

1. ลกัษณะการดาํเนินงาน 

 

บรษิัท ควิทซี ีเอนเนอร์ยี่ จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลติและจําหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้าตามคําสัง่ซื้อของลูกคา้          

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “QTC” และเครื่องหมายการคา้ของลูกคา้ นอกจากน้ี บรษิทั

ยงัมกีารให้บรกิารด้านต่างๆ แก่ลูกค้า เช่น งานตรวจสอบเชค็สภาพและบํารุงรกัษาตามกําหนดเวลางานซ่อมแซม   

และบํารุงรกัษาหมอ้แปลง งานบรกิารเตมิน้ํามนัหมอ้แปลงไฟฟ้า งานบรกิารเช่าหมอ้แปลงไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อรองรบั

ความตอ้งการและอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ทัง้ทีเ่ป็นลูกคา้ทีซ่ื้อหมอ้แปลงไฟฟ้าของบรษิทั และลูกคา้ทัว่ไป 

 

รายละเอยีดของบรษิทัย่อย ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 11 

 

2. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 

 

2.1 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

 

งบการเงินระหว่างกาลจดัทําขึ้นสําหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564 ตามมาตรฐานการบญัชี  

ฉบับที่ 34 เรื่อง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดย 

สภาวชิาชพีบญัช ีกฎระเบยีบและประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทีเ่กี่ยวขอ้ง และ

ได้นําเสนอในสกุลเงินบาทไทยโดยไม่ได้รวมข้อมูลทัง้หมดในงบการเงินประจําปีที่ได้จดัทําตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิของไทย ผู้ใช้งบการเงนิควรใช้งบการเงนิระหว่างกาลน้ีควบคู่กบังบการเงนิสําหรบัปี

สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 

งบการเงนิระหว่างกาลฉบบัน้ีจดัทําขึ้นเป็นทางการเป็นภาษาไทย การแปลงบการเงนิฉบบัน้ีเป็นภาษาอื่นให้

ยดึถอืงบการเงนิทีจ่ดัทาํขึน้เป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ ์

 

งบการเงนิระหว่างกาลน้ีไดร้บัอนุมตัจิากกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่14 พฤษภาคม 2564 

 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงนิรวม 

 

งบการเงนิรวมระหว่างกาลได้จดัทําขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิัท ควิทซีี เอนเนอร์ยี่ จํากดั (มหาชน) และ

บรษิทัย่อย QTC - Panco Co., Ltd. และ บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล เพาเวอร์ จํากดั ซึ่งบรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 85.00 

และร้อยละ 99.99 ตามลําดบั และบรษิัทย่อยทางอ้อม บรษิัท ควิ โซลาร์ 1 จํากดั ซึ่งบรษิัทย่อยถอืหุน้ร้อยละ 

100 และไดจ้ดัทําขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดยีวกบังบการเงนิรวมสําหรบัสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

โดยไม่มกีารเปลีย่นแปลงในบรษิทัย่อยในระหว่างงวด  
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ยอดสนิทรพัย์รวมของบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และรายไดร้วมของ          

บรษิทัย่อยสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 และ 2563 ในงบการเงนิรวมสรุปไดด้งัน้ี 
 

  

 

 

สนิทรพัยร์วมของบรษิทั

ย่อยคดิเป็นอตัรารอ้ยละใน

สนิทรพัยร์วม 

รายไดร้วมของบรษิทัยอ่ย

คดิเป็นอตัรารอ้ยละใน

รายไดร้วม 

  

สถานที่

หลกั 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 

สาํหรบังวดสามเดอืน 

สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 

บรษิทัย่อย ลกัษณะธุรกจิ ของธุรกจิ 2564 2563 2564 2563 

       

ทางตรง       

QTC – Panco Co., Ltd. จําหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้า ลาว        - 0.54           -           - 

บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล                

พาวเวอร ์จํากดั 

ลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้า

พลงังานทดแทน 

 

ไทย 27.78 28.33              - 21.47 

       

ทางออ้ม       

บรษิทั ควิ โซลาร ์1 จํากดั 

 

โรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติย ์ ไทย 22.42 27.17 20.09 16.68 

 

ยอดคงค้างและรายการระหว่างกนัของบรษิทัและบรษิทัย่อยที่สําคญัและยอดเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยไดม้กีาร             

หกักลบออกจากงบการเงนิรวมแลว้ 

 

งบการเงนิรวมจดัทําขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชเีดยีวกันสําหรบัรายการบญัชทีี่เหมอืนกันสําหรบัการจดัทํา              

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทัหรอืเหตุการณ์ทางบญัชทีีค่ลา้ยคลงึกนั 

 

QTC – Panco Co., Ltd. (บริษัทย่อย) ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของ

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เมื่อวนัที ่5 มถิุนายน 2563 และบรษิัทย่อยได้ดําเนินการ

ชาํระบญัชเีรยีบรอ้ยแลว้เมื่อวนัที ่26 มกราคม 2564 

 

บรษิทัย่อย 

บรษิัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบรษิทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบรษิทัเปิดรบัหรอืมี

สทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี่ยวขอ้งกบักจิการนัน้และมคีวามสามารถในการใชอํ้านาจเหนือกจิการนัน้

ทําใหเ้กดิผลกระทบต่อจาํนวนเงนิผลตอบแทนของบรษิทั งบการเงนิของบรษิทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงนิรวม 

นับแต่วนัทีม่กีารควบคุมจนถงึวนัทีก่ารควบคุมสิน้สุดลง  
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3. นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 

งบการเงนิระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชเีช่นเดยีวกบัทีใ่ชส้าํหรบัการจดัทาํงบการเงนิของกลุ่มบรษิทั

สําหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ยกเวน้ การปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรุง

ใหม่ การตคีวามมาตรฐาน รวมถงึแนวปฏบิตัทิางการบญัช ีซึ่งมผีลบงัคบัใชส้ําหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีทีเ่ริม่ในหรอื

หลงัวนัที ่1 มกราคม 2564 ดงัต่อไปน้ี 

 

3.1 มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่1 เรื่อง การนําเสนองบการเงนิ และมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่8 เรื่อง นโยบายการ

บญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผดิพลาด 

 

มกีารปรบัปรุงคํานิยามของ “ความมสีาระสําคญั” โดยใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิและกรอบแนวคดิ และอธบิายถึงการนําความมสีาระสําคญัไปประยุกต์ได้ชดัเจนขึน้ในมาตรฐาน

การบญัชฉีบบัที ่1 ทัง้น้ี การปรบัปรุงดงักล่าวยงัทําใหม้กีารปรบัปรุง TFRS ฉบบัอื่น ได้แก่ TAS 8 TAS 10 

TAS 34 และ TAS 37 

 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 เรื่อง การรวมธุรกจิ 

 

- เพิม่ทางเลอืกใหก้บักจิการในการทํา “การทดสอบการกระจุุกตวั (Concentration Test)” เพื่อประเมนิว่า

รายการทีซ่ือ้มานั ้้นเป็นสนิทรัพัยห์รอืการรวมธุรกจิ 

 

- มกีารปรบัปรุงคํานิยามของ “ธุรกิจ” ใหม่ ซึ่งกําหนดใหก้ารได้มาซึ่งธุรกจิต้องรวมถงึขอ้มูลปัจจยันําเขา้

และกระบวนการทีส่าํคญัเป็นอย่างน้อยซึง่เมื่อนํามารวมกนัมส่ีวนอย่างมนัียสาํคญัทาํใหเ้กดิความสามารถ

ในการสรา้งผลผลติ รวมทัง้ปรบัปรุงคาํนิยามของ “ผลผลติ” โดยใหค้วามสนใจในตวัของสนิคา้และบรกิาร

ทีใ่หก้บัลูกคา้ และตดัเรื่องการอา้งองิความสามารถในการลดตน้ทุนออกไป 

 

3.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่7 เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 

 

มกีารปรบัเปลีย่นขอ้กําหนดการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งโดยเฉพาะ เพื่อลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากความไม่

แน่นอนที่เกิดจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี้ยอ้างอิง เช่น อตัราดอกเบี้ยอ้างอิงที่กําหนดจากธุรกรรมการกู้ยืม 

(Interbank offer rates - IBORs) นอกจากน้ี การปรับปรุงได้กําหนดให้กิจการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่งทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นัน้ 
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3.4 กรอบแนวคดิสาํหรบัการรายงานทางการเงนิ 

 

กรอบแนวคดิไดป้รบัปรุงคํานิยามของสนิทรพัย์และหน้ีสนิ และเกณฑ์ในการรบัรูร้ายการสนิทรพัย์และหน้ีสนิ

ในงบการเงนิ โดยมกีารเพิม่เตมิหลกัการและแนวปฏบิตัใินเรื่องต่อไปน้ี 

 

- การวดัมลูค่ารายการ ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิารณาในการเลอืกเกณฑก์ารวดัมลูค่า 

- การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลู รวมถงึการจดัประเภทรายการรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

- การตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิออกจากงบการเงนิ 

 

นอกจากน้ี กรอบแนวคดิน้ียงัอธบิายเกีย่วกบัความรบัผดิชอบตามหน้าที ่การใชค้วามระมดัระวงั และความไม่

แน่นอนของการวดัมูลค่าในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิ โดยการปรบัปรุงกรอบแนวคดิทําให้มกีารปรบัปรุง

การอ้างอิงกรอบแนวคิดใน TFRS หลายฉบับ ได้แก่ TAS 1 TAS 8 TAS 34 TAS 37 TAS 38 TFRS 2 

TFRS 3 TFRS 6 TFRIC 12 TFRIC 19 TFRIC 20 TFRIC 22 และ TSIC 32 

 

4. การประมาณการและการใช้ดลุยพินิจ 

 

ในการจดัทาํงบการเงนิระหว่างกาล ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานเกี่ยวกบัการรบัรู ้

และการวดัมูลค่าของสินทรพัย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพนิิจ      

การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานทีจ่ดัทาํโดยฝ่ายบรหิาร  

 

การใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมติฐาน ที่นํามาใชใ้นงบการเงนิระหว่างกาล รวมถึงแหล่งขอ้มูลสําคญั

เกี่ยวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ ถอืตามเกณฑ์เช่นเดยีวกบัทีใ่ชใ้นการจดัทํางบการเงนิประจําปีสิน้สุด

วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 31 มนีาคม 

2564  

31 ธนัวาคม  

2563 

 31 มนีาคม 

2564  

31 ธนัวาคม  

2563 
        

เงนิสด  115  78  97  63 

เงนิฝากธนาคาร - บญัชกีระแสรายวนั 14,570  36,671  14,569  26,871 

เงนิฝากธนาคาร - บญัชอีอมทรพัย ์ 125,641  115,568  26,302  49,314 

รวม 140,326  152,317  40,968  76,248 
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6. เงินลงทุนชัว่คราว 

 

รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 มดีงัน้ี 

 

   (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 613,202  468,411 

บวก เงนิลงทุนเพิม่ 43,000  43,000 

หกั จาํหน่ายออก                                                                      (27,000)  (27,000) 

กําไรจากการขายระหว่างงวด 308  308 

กําไรจากการปรบัมลูค่าทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ 190  75 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 629,700  484,794 

 

กลุ่มบรษิัทมเีงนิลงทุนชัว่คราวในกองทุนเปิด ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากธนาคารประเภทออมทรพัย์ทัว่ไป  

เงนิลงทุนดงักล่าวไม่มขีอ้จาํกดัในการเบกิถอน 

 

7. ลูกหน้ีการค้าและรายได้ท่ียงัไม่เรียกชาํระ – สุทธิ 

 

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 31 มนีาคม 

2564  

31 ธนัวาคม  

2563 

 31 มนีาคม 

2564  

31 ธนัวาคม  

2563 

        

กจิการอื่นๆ  194,344  212,562  168,529  185,826 

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั      1,136  1,309  1,136  1,309 

รวม 195,480  213,871  169,665  187,135 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (33,685)  (32,884)  (33,685)  (32,884) 

สุทธ ิ 161,795  180,987  135,980  154,251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            15 

(    นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ   )  ( นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร )  

  

ยอดคงเหลอืของลูกหน้ีการค้าและรายไดท้ีย่งัไม่เรยีกชําระ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

แยกตามอายุหน้ีทีค่า้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

(หน่วย : พนับาท)   

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 31 มนีาคม 

2564  

31 ธนัวาคม  

2563 

 31 มนีาคม 

2564  

31 ธนัวาคม  

2563 

ลูกหน้ีการคา้และรายไดท้ีย่งัไม่เรยีกชาํระ  

– ลูกคา้ทัว่ไป – สุทธ ิ

ยงัไม่ถงึกําหนดชาํระ 125,312  171,221  99,497  144,485 

เกนิกําหนดชาํระ :        

     ไม่เกนิ 3 เดอืน 33,253  5,858  33,253  5,858 

     3 – 6 เดอืน 1,125              -  1,125              - 

     7 – 12 เดอืน 439  6,145  439  6,145 

     มากกว่า 12 เดอืน 34,215  29,338  34,215  29,338 

รวม 194,344  212,562  168,529  185,826 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (33,685)  (32,884)  (33,685)  (32,884) 

สุทธ ิ 160,659  179,678  134,844  152,942 
        

ลูกหน้ีการคา้ – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง        

ยงัไม่ถงึกําหนดชาํระ 515  757  515  757 

เกนิกําหนดชาํระ :        

     ไม่เกนิ 3 เดอืน 621  552  621  552 

รวม 1,136  1,309  1,136  1,309 

 

โดยปกตริะยะเวลาการใหส้นิเชื่อแก่ลูกคา้ของกลุ่มบรษิทั มรีะยะเวลาตัง้แต่ 30 – 90 วนั 

 

บรษิทัมรีายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญสําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 และ 2563           

มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 

 2564 2563 

   

ณ วนัที ่1 มกราคม 32,884 32,072 

บวก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูระหว่างงวด 1,618 3,359 

หกั กลบัรายการค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูระหว่างงวด                    (817)                    (2,198) 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 33,685 33,233 
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(    นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ   )  ( นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร )  

  

8. รายการระหว่างบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

บรษิทัมรีายการธุรกจิกบับรษิทัและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั บรษิทัเหล่าน้ีเกีย่วขอ้งกนัโดยมกีารถอืหุน้ และ/หรอืกรรมการ

ร่วมกนั รายการธุรกจิดงักล่าวแสดงไวใ้นงบการเงนิตามเงือ่นไขและเกณฑก์ารคา้ทัว่ไป และใกลเ้คยีงกบัราคาตลาด 

 

รายการธุรกจิระหว่างบรษิทัและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่สีาระสาํคญัสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 

และ 2563 มดีงัน้ี 

 
(หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 นโยบาย                      

การกําหนดราคา 

สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 

 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากการขาย      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ราคาตลาด 1,062           898 1,062           898 

บรษิทัย่อยทางออ้ม ราคาตลาด        -        - 12           - 

รวม  1,062           898 1,074           898 

      

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร      

บรษิทัย่อย ตามทีต่กลงรว่มกนั       -        - 96 96 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ตามทีต่กลงรว่มกนั       -        - 1,050 1,050 

รวม        -        -    1,146    1,146 

      

รายไดอ้ื่น      

บรษิทัย่อย ตามทีต่กลงรว่มกนั       -        -    34    34 

บรษิทัย่อยทางออ้ม ตามทีต่กลงรว่มกนั       -        - 106           - 

รวม        -        - 140 34 

      

รายไดด้อกเบีย้รบั      

บรษิทัร่วม รอ้ยละ 5.5 ต่อปี 148           150 148           150 

      

รายไดเ้งนิปันผล      

บรษิทัย่อย ตามมตขิองทีป่ระชุม

กรรมการ       - 

 

       -        - 

 

46,900 

      

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ตามทีต่กลงรว่มกนั 16        - 16           - 

      

ค่าตอบแทนผูบ้รหิารสาํคญั      

     ผลประโยชน์ปัจจุบนั  7,230 4,925 6,750 4,805 

     ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 136 170 128 124 

รวม  7,366 5,095 6,878 4,929 
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(    นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ   )  ( นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร )  

  

ยอดคงเหลอืทีม่สีาระสําคญักบับรษิทัและบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563       

มดีงัน้ี 

 

   (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 

 

31 มนีาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563       

31 มนีาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563       

      

ลูกหน้ีการคา้ – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  1,136 1,309 1,136 1,309 

      

ลูกหน้ีอื่น – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      

   บรษิทัย่อย        -        - 1,684 1,726 

   บรษิทัร่วม  600 452 600 452 

รวม  600 452 2,284 2,178 

      

เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      

บรษิทัร่วม  10,900 10,900 10,900 10,900 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู  (10,900) (10,900) (10,900) (10,900) 

สุทธ ิ        -       -       -       - 

      

เจา้หน้ีอื่น – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง        - 357       - 357 

      

หน้ีสนิตามภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน     

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน                        

– ผูบ้รหิารสาํคญั 5,480 5,011 5,233 4,773 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมเีงนิใหกู้้ยมืแก่บรษิทัร่วม จํานวน 10.90 ล้านบาท เงนิให้

กู้ยมืดงักล่าวมดีอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 5.50 ต่อปี ไม่มคีํ้าประกนั บรษิทัไม่มคีวามประสงค์ทีจ่ะเรยีกชําระคนืเงนิกูย้มื

ดงักล่าวภายในระยะเวลา 1 ปี เพื่อเป็นการสนับสนุนสภาพคล่องของบรษิทัร่วมดงักล่าว  
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(    นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ   )  ( นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร )  

  

9. สินค้าคงเหลือ – สุทธิ 

 

    (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 31 มนีาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563       

 31 มนีาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563       

      

วตัถุดบิ 97,167 69,534  97,167 69,534 

งานระหว่างทาํ  29,186 21,297  29,186 21,297 

สนิคา้สาํเรจ็รปู 116,299 82,795  116,299 82,798 

สนิคา้ระหว่างทาง 6,359 61  6,359 61 

รวม 249,011 173,687  249,011 173,690 

หกั ค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมคุณภาพและมลูค่า 

         สนิคา้ลดลง (6,765) (7,146) 
 

(6,765) (7,146) 

สนิคา้คงเหลอื – สุทธ ิ 242,246 166,541  242,246 166,544 

 

บริษัทมีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและมูลค่าสินค้าลดลงสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่          

31 มนีาคม 2564 และ 2563 ดงัต่อไปน้ี 

 

  (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 

  2564  2563 

     

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม   7,146  5,282 

การปรบัลดมลูค่า (กลบัรายการ) เป็นมลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บั  (381)  405 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม  6,765  5,687 

 

10. เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจาํกดัในการใช้ 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยทางอ้อมมีเงินฝากธนาคารจํานวน 0.10 ล้านบาท  

มขีอ้จาํกดัการใชเ้น่ืองจากเป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนับตัรเตมิน้ํามนั 

  



__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ                       19 
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11. เงินลงทุนในบริษทัย่อย – สุทธิ 
 

     (หน่วย : พนับาท) 

     งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 ทุนชําระแลว้  สดัส่วนเงนิลงทุน (รอ้ยละ)  วธิรีาคาทุน  รายไดเ้งนิปันผล 

 

31 มนีาคม 

2564  

31 ธนัวาคม 

2563  

31 มนีาคม 

2564  

31 ธนัวาคม 

2563 

 31 มนีาคม 

2564  

31 ธนัวาคม 

2563 

 31 มนีาคม 

2564  

31 ธนัวาคม 

2563 

บรษิทัย่อยทางตรง                

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

บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล พาวเวอร ์จํากดั 560,000  560,000  99.99  99.99  700,000  700,000         -  (102,900) 

รวม         700,000  718,655         -  (102,900) 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย         (125,244)  (134,661)         -         - 

สุทธ ิ             574,756  583,994         -  (102,900) 

 

บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล พาวเวอร ์จํากดั (บรษิทัย่อยทางตรง) 

เมื่อวนัที ่9 มนีาคม 2563 คณะกรรมการของบรษิทั ควิทซี ีโกลบอล เพาเวอร ์จํากดั มมีตอินุมตัจ่ิายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) สาํหรบัหุน้สามญั จํานวน 70.00 ลา้นหุน้ 

มลูค่าหุน้ละ 0.67 บาท รวมเป็นเงนิจํานวน 46.90 ลา้นบาท โดยบรษิทั ควิทซี ีโกลบอล เพาเวอร ์จํากดั จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่16 มนีาคม 2563 
 

เมื่อวนัที่ 22 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการของบรษิทั ควิทซี ีโกลบอล เพาเวอร์ จํากดั มมีตอินุมตัจ่ิายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) สําหรบัหุน้สามญั จํานวน 70.00     

ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท รวมเป็นเงนิจํานวน 35.00 ลา้นบาท โดยบรษิทั ควิทซี ีโกลบอล เพาเวอร ์จํากดั จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่27 พฤษภาคม 2563 
 

เมื่อวนัที่ 14 สงิหาคม 2563 คณะกรรมการของบรษิทั ควิทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จํากดั มมีติอนุมตัจ่ิายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่บรษิัท ควิทีซี เอนเนอร์ยี่ จํากดั (มหาชน) สําหรบัหุ้นสามญั จํานวน 70.00           

ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.30 บาท รวมเป็นเงนิจํานวน 21.00 ลา้นบาท โดยบรษิทั ควิทซี ีโกลบอล เพาเวอร ์จํากดั จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่20 สงิหาคม 2563 
 

บรษิทั ควิ โซลาร ์1 จํากดั (บรษิทัย่อยทางออ้ม) 

เมื่อวนัที ่3 กุมภาพนัธ ์2563 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ควิ โซลาร ์1 จํากดั มมีตอินุมตัจ่ิายเงนิปันผลใหแ้ก่บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล เพาเวอร ์จํากดั สาํหรบัหุน้สามญั จํานวน 2.20 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 22.72 บาท 

รวมเป็นเงนิจํานวน 50.00 ลา้นบาท โดยบรษิทั ควิ โซลาร ์1 จํากดั จ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่12 กุมภาพนัธ ์2563 
 

เมื่อวนัที่ 5 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิทั ควิ โซลาร์ 1 จํากดั มมีตอินุมตัจ่ิายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล เพาเวอร์ จํากดั สําหรบัหุน้สามญั จํานวน 2.20 ล้านหุน้ 

มลูค่าหุน้ละ 16.82 บาท รวมเป็นเงนิจํานวน 37.00 ลา้นบาท โดยบรษิทั ควิ โซลาร ์1 จํากดั จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่22 พฤษภาคม 2563 
 

เมื่อวนัที ่7 สงิหาคม 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทั ควิ โซลาร ์1 จํากดั มมีตอินุมตัจ่ิายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล เพาเวอร ์จํากดั สาํหรบัหุน้สามญั จํานวน 2.20 ลา้นหุน้ มลูค่า

หุน้ละ 10.46 บาท รวมเป็นเงนิจํานวน 23.01 ลา้นบาท โดยบรษิทั ควิ โซลาร ์1 จํากดั จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่13 สงิหาคม 2563
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บริษัทมีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่                                    

31 มนีาคม 2564 และ 2563 ดงัน้ี 

 

(หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  2564  2563 

     

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม   134,661  134,661 

กลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่า  (9,417)           - 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม   125,244  134,661 

 

QTC – Panco Co., Ltd. (บรษิทัย่อย) ไดจ้ดทะเบยีนเลกิกจิการกบักระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้ของสาธารณรฐั

ประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เมื่อวนัที ่5 มถิุนายน 2563 บรษิทัย่อยไดด้าํเนินการชาํระบญัชเีรยีบรอ้ยแล้ว

เมื่อวนัที่ 26 มกราคม 2564 และได้ดําเนินการคนืเงนิใหแ้ก่บรษิทั บรษิทัจงึกลบัรายการค่าเผื่อด้อยค่าเงนิลงทุนใน

บรษิัทย่อยดงักล่าวออกจํานวน 9.42 ล้านบาท บริษัทและบริษัทย่อยรบัรู้กําไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย

จาํนวน 0.03 ลา้นบาท และ 1.61 ลา้นบาท ตามลําดบั ในงบกําไรขาดทุนสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 

2564 
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12. เงินลงทุนในบริษทัร่วม – สุทธิ  

             (หน่วย : พนับาท) 

       งบการเงนิรวม 

   ทุนชําระแลว้  สดัส่วนเงนิลงทุน (รอ้ยละ)  ราคาทุน  วธิสี่วนไดเ้สยี 

 ประเภทกจิการ  

31 มนีาคม 

2564  

31 ธนัวาคม 

2563  

31 มนีาคม 

2564  

31 ธนัวาคม 

2563 

 31 มนีาคม 

2564  

31 ธนัวาคม 

2563  

31 มนีาคม 

2564  

31 ธนัวาคม 

2563 

                  

บรษิทั พพีดีบับลวิอ ีจํากดั ผลติและจําหน่ายไฟฟ้า                 

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

                  

            (หน่วย : พนับาท) 

       งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

   ทุนชําระแลว้  สดัส่วนเงนิลงทุน (รอ้ยละ)  วธิรีาคาทุน 

 ประเภทกจิการ  

31 มนีาคม 

2564  

31 ธนัวาคม 

2563  

31 มนีาคม 

2564  

31 ธนัวาคม 

2563 

 31 มนีาคม 

2564  

31 ธนัวาคม 

2563 

              

บรษิทั พพีดีบับลวิอ ีจํากดั ผลติและจําหน่ายไฟฟ้า             

 จากพลงังานทางเลอืก  1,000  1,000  49.98  49.98  500  500 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม           (500)  (500) 

สุทธ ิ               -      - 
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13. ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ – สุทธิ 

 

ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564 มีรายการเปลี่ยนแปลงอย่างย่อในบญัช ีที่ดิน อาคาร และ

อุปกรณ์ ดงัน้ี 

 

   (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

    

มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2564 633,322  327,767 

ซื้อสนิทรพัยร์ะหว่างงวด 9,269  8,881 

จาํหน่ายสนิทรพัยร์ะหว่างงวด (13)  (8) 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรบังวด (16,774)  (11,598) 

มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 625,804  325,042 

 

14. สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ - สุทธิ 

 

ในระหว่างงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 มรีายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ดงัน้ี 

 

  (หน่วย : พนับาท) 

 

 งบการเงนิรวมและ                  

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

   

มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2564  13,111 

บวก เพิม่ขึน้ระหว่างงวด  3,783 

หกั ค่าเสื่อมราคาสาํหรบังวด  (716) 

มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่31 มนีาคม 2564  16,178 
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15. หน้ีสินภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน 

 

สําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 กลุ่มบรษิัทมรีายการเปลี่ยนแปลงประมาณการหน้ีสนิตามภาระ

ผกูพนัสาํหรบัผลประโยชน์พนักงาน ดงัต่อไปน้ี 

 

   (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 17,930  16,466 

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 383  355 

ตน้ทุนทางการเงนิ 86  78 

กําไรจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั (542)                          - 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 17,857  16,899 

หกั ส่วนทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,909)  (1,909) 

สุทธ ิ 15,948  14,990 

 

16. รายได้ 

 

บรษิทัประกอบธุรกจิผลติและจาํหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้าและผลติตามคําสัง่ซื้อของลูกคา้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “QTC” และเครื่องหมายการคา้ของลูกคา้ โดยปัจจบุนัผลติภณัฑห์มอ้แปลงไฟฟ้าของบรษิทั 

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 

 

ธุรกจิหมอ้แปลงไฟฟ้า 

 

ผลติภณัฑห์มอ้แปลงไฟฟ้าของบรษิทัฯ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 

1.  หมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจาํหน่าย มกํีาลงัไฟตัง้แต่ 10 KVA - 5000 KVA 

1.1 หมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจาํหน่ายแบบน้ํามนัชนิดปิดผนึก 

1.2 หมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจาํหน่ายแบบน้ํามนัเปิด 

2.  หมอ้แปลงไฟฟ้าระบบกําลงั มกํีาลงัไฟตัง้แต่ 5000 KVA - 30000 KVA  

3.  หมอ้แปลงไฟฟ้าชนิดพเิศษ จะออกแบบและผลติตามการใชง้านและคุณสมบตัทิีลู่กคา้ต้องการ เช่น Earthling 

Transformer, Dry-Type Class F&H, Unit Substation, Pad mounted, หมอ้แปลง Amorphous 

 

ธุรกจิโซลาร ์

 

1. บรษิทัเป็นตวัแทนจาํหน่ายโซลารเ์ซลลใ์หก้บั LONGI Solar ซึง่เป็นแผงโซลารฯ์ Tier 1 ทีไ่ดร้บัการยอมรบัวา่ดี

ที่สุดด้วยโมดูลเซลล์แสงอาทติย์แบบ Half – Cut Technology ที่มอบการทํางานประสทิธภิาพสูงสุดถึง 98% 

และยงัสามารถสรา้งพลงังานไดสู้งขึน้แมใ้นภาวะแสงน้อย และสามารถผลติพลงังานไฟฟ้าออกมาไดต้่อเน่ือง

ยาวนานกว่า 25 ปี และในเรว็ๆ น้ี จะมกีารเปิดตวัแผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 540 W เพื่อวางจาํหน่ายในประเทศ

ต่อไป จากปัจจุบนัมขีนาดสงูทีสุ่ดถงึ 450 W 
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2. บรษิทัเป็นตวัแทนจําหน่ายผลติภณัฑ์ Huawei Solar Inverter ซึ่งเป็นผลติภณัฑ์การเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง

(DC) ใหเ้ป็นไฟฟ้ากระแสสลบั(AC) เพื่อใชก้บัแผงโซลาร์เซลล์ รวมไปถงึการจําหน่าย DE BUSDUCT ทัง้ใน

ประเทศและต่างปะเทศ 

 

นอกจากน้ีบรษิทัยงัมกีารใหบ้รกิารดา้นต่างๆ แก่ลูกคา้ เช่น งานตรวจสอบเชค็สภาพและบํารุงรกัษาตามกําหนดเวลา

งานซ่อมแซมและบํารุงรกัษาหม้อแปลง งานบริการเติมน้ํามนัหม้อแปลงไฟฟ้า งานบริการเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า             

เป็นต้น เพื่อรองรบัความต้องการและอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ทัง้ทีเ่ป็นลูกคา้ทีซ่ื้อหมอ้แปลงไฟฟ้าของบรษิทั 

และลูกคา้ทัว่ไปโดยบรษิทัรบัรูร้ายไดจ้ากการขายสนิคา้และจากการใหบ้รกิาร ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  

 

บรษิทัย่อยไดด้าํเนินธุรกจิหลกัเกีย่วกบัการผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยซ์ึง่มกีารรบัรูร้ายได ้

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  

 

รายละเอยีดของรายได ้ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 18 

 

17. สญัญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 

บรษิทัไม่มนีโยบายทีจ่ะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเกง็กําไรหรอืเพื่อการค้า 

สญัญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามไีว้เพื่อช่วยในการบรหิารความเสี่ยงทีเ่กิดจากการผนัผวนของอตัรา

แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมสีญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าสาํหรบัการจ่ายชาํระเงนิเจา้หน้ีการคา้ที่

เปิดสถานะไวซ้ึง่มอีายุระหว่าง 1 เดอืน ถงึ 3 เดอืน ดงัน้ี 

 

 จาํนวนเงนิตราต่างประเทศ 

(พนัหน่วย) 

 อตัราแลกเปลีย่นตามสญัญา 

(บาท) 
 

สญัญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าสาํหรบัการรบัชาํระเงนิลูกหน้ีการคา้ 

สกุลเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิา 755  30.66 – 30.76 

    

สญัญาซื้อเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าสาํหรบัการจ่ายชาํระเงนิเจา้หน้ีการคา้   

สกุลเงนิเหรยีญออสเตรเลยี 490  22.73 – 23.68 

สกุลเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิา 1,078  29.94 – 30.95 
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18. ส่วนงานดาํเนินงาน 
 

กลุ่มบรษิทัมกีารจดักลุ่มส่วนงานทีร่ายงานตามภูมศิาสตรใ์นประเทศและต่างประเทศ สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 และ 2563 มดีงัน้ี 

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 สําหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 

 ผลติและจําหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า อื่นๆ   

 ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ในประเทศ รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

           

รายไดจ้ากการขาย 92,745 137,926 83,872 50,324 38,387 38,927         -         - 215,004 227,177 

ตน้ทุนขาย (88,931) (106,176) (61,829) (34,948) (8,967) (9,428)         -         - (159,727) (150,552) 

กําไรขัน้ตน้ 3,814 31,750 22,043 15,376 29,420 29,499         -         - 55,277 76,625 

           

รายไดจ้ากการบรกิาร 14,309 7,376         -         -         -         -         -         - 14,309 7,376 

ตน้ทุนบรกิาร (4,277) (5,758)         -         -         -         -         -         - (4,277) (5,758) 

กําไรขัน้ตน้ 10,032 1,618         -         -         -         -         -         - 10,032 1,618 

           

รายไดอ้ื่น         -         -         -         -         -         - 2,851 2,991 2,851 2,991 

           

รายไดแ้ยกตามการรบัรูร้ายได ้           

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง         -         -         -         -         -         - 221 424 221 424 

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 107,054 145,302 83,872 50,324 38,387 38,927 2,630 2,567 231,943 237,120 

รวม 107,054 145,302 83,872 50,324 38,387 38,927 2,851 2,991 232,164 237,544 

           

ดอกเบี้ยจ่าย         (196) (1,065) 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย        (20,167) (20,055) 

          

กําไรก่อนภาษเีงนิได ้        27,371 39,568 

          

รวมสินทรพัย ์        1,996,356 1,926,012 

รวมหน้ีสิน        279,832 254,540 

 

ลูกคา้รายใหญ่  

สําหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 และ 2563 รายไดจ้ากลูกคา้หลกัซึ่งเป็นหน่วยงานภาครฐัและบรษิทัเอกชน จํานวน 100.40 ล้านบาท และ 130.00 ล้านบาท 

ตามลําดบั 
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19. สินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

    

มลูค่าตามบญัชแีละมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิในแต่ละประเภท ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

      (หน่วย : พนับาท) 

งบการเงนิรวม 

     มลูค่ายุตธิรรม 

 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

มลูค่ายุตธิรรม

ผ่านกําไร

ขาดทุน 

มลูค่ายุตธิรรม

ผ่านกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น รวม 

 

 

ระดบั 1 

 

 

ระดบั 2 

 

 

ระดบั 3 

 

 

รวม 

         

สินทรพัยท์างการเงิน         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 140,326           -             - 140,326     -     -     -     - 

เงนิลงทุนชัว่คราว             - 629,700             - 629,700     - 629,700     - 629,700 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - สุทธ ิ 163,166           -             - 163,166     -     -     -     - 

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช ้ 101           -            - 101     -     -     -     - 

รวมสินทรพัยท์างการเงิน 303,593 629,700            - 933,293     - 629,700     - 629,700 

         

หน้ีสินทางการเงิน         

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 6,811           -             - 6,811     -     -     -     - 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 140,589           -             - 140,589     -     -     -     - 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 14,442           -            - 14,442     -     -     -     - 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 161,842           -            - 161,842     -     -     -     - 
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      (หน่วย : พนับาท) 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

     มลูค่ายุตธิรรม 

 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

มลูค่ายุตธิรรม

ผ่านกําไร

ขาดทุน 

มลูค่ายุตธิรรม

ผ่านกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น รวม 

 

 

ระดบั 1 

 

 

 ระดบั 2 

 

 

ระดบั 3 

 

 

รวม 

         

สินทรพัยท์างการเงิน         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 40,968           -           - 40,968      -      -      -      - 

เงนิลงทุนชัว่คราว          - 484,794           - 484,794      - 484,794      - 484,794 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - สุทธ ิ 138,284           -           - 138,284      -      -      -      - 

รวมสินทรพัยท์างการเงิน 179,252 484,794           - 664,046      - 484,794      - 484,794 

         

หน้ีสินทางการเงิน         

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 6,811           -           - 6,811      -      -      -      - 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 140,316           -           - 140,316      -      -      -      - 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 14,442           -           - 14,442      -      -      -      - 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 161,569           -           - 161,569      -      -      -      - 
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20. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 บรษิัทและบรษิัทย่อยทางอ้อมมภีาระผูกพนัจากการที่ธนาคารในประเทศได้ออกหนังสอื          

คํ้าประกนัเพื่อคํ้าประกนัการปฏบิตัติามสญัญาซึ่งเป็นไปตามปกตธิุรกจิเป็นจํานวนเงนิรวมประมาณ 52.06 ล้านบาท 

และ 0.02 ลา้นบาท ตามลําดบั 

 

21. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 เมื่อวนัที ่23 เมษายน 2564 ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลจากผลการ

ดําเนินงานสําหรบัปี 2563 สําหรบัหุ้นสามญัจํานวน 341,092,557 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 

85.27 ลา้นบาท โดยมกํีาหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่19 พฤษภาคม 2564 
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