
 

รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดย                                            

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เสนอ คณะกรรมการและผูถ้ือหุ้นของบริษทั คิวทีซี เอนเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่จ ำกดั (มหำชน) และ
บรษิทัย่อย (“กลุ่มบรษิทั”) ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นรวมและ
เฉพาะของบรษิทั ส ำหรบังวดสำมเดอืนและหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน 2564 งบแสดงการเปลีย่นแปลง
ส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและเฉพาะของบรษิทั และงบกระแสเงนิสดรวมและเฉพาะของบรษิทั ส าหรบังวดหกเดอืน
สิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (รวมเรยีกว่า “ขอ้มูลทางการเงนิ
ระหว่างกาล”) ซึ่งผูบ้รหิารของบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
เหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็น
ผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตังิำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เรื่อง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงนิ
ระหว่ำงกำลโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตของกจิกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ธิกีำรสอบถำม
บุคลำกรซึง่ส่วนใหญ่เป็นผูร้บัผดิชอบดำ้นกำรเงนิและบญัช ีและกำรวเิครำะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีำรสอบทำน
อื่น กำรสอบทำนนี้มขีอบเขตจ ำกดักว่ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช ีท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถได้
ควำมเชื่อมัน่ว่ำจะพบเรื่องทีม่นีัยส ำคญัทัง้หมด ซึ่งอำจจะพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันัน้ ขำ้พเจำ้จงึไม่แสดง
ควำมเหน็ต่อขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลทีส่อบทำน 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ข้อสรปุ 

 
ข้าพเจ้าไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท าขึ้นตามมาตรฐาน 
การบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระส าคญั จากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองอ่ืน 

 
งบแสดงฐานะการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทั ควิทซี ีเอนเนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย ณ วนัที ่ 
31 ธนัวาคม 2563 ทีแ่สดงเป็นขอ้มลูเปรยีบเทยีบ ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชอีื่นทีเ่คยอยู่ในส านักงานเดยีวกบั
ขา้พเจา้ ซึง่แสดงความเหน็อยา่งไมม่เีงือ่นไข ตามรายงานลงวนัที ่11 กุมภาพนัธ ์2564 
 
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นรวมและเฉพาะของบรษิทั ส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดือน
สิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2563 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะของบรษิัท และ 
งบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะของบริษัท ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน ที่แสดงเป็นข้อมูล
เปรยีบเทยีบ สอบทานโดยผู้สอบบญัชดีงักล่าวขา้งต้น โดยให้ขอ้สรุปว่าไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าขอ้มูล 
ทางการเงนิระหว่างกาลไม่ได้จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงิน 
ระหวา่งกาล ในสาระส าคญั ตามรายงานลงวนัที ่6 สงิหาคม 2563 

 
 
 
นางสาวอมรจิต เบา้หล่อเพชร 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต 
ทะเบยีนเลขที ่10853 
 
บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ำกดั 
กรุงเทพมหำนคร 
13 สงิหำคม 2564 
 

 



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พนับาท)

30 มิถนุายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถนุายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรพัย ์
สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 5 96,574 152,317 70,312 76,248
เงนิลงทุนชัว่คราว 6 585,015 613,202 379,891 468,411
ลูกหน้ีการคา้
     - ลูกคา้ทัว่ไป - สุทธิ 7 166,797 179,678 141,060 152,942
     - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 7, 8 2,464 1,309 2,464 1,309
ลูกหน้ีอื่น - ลูกคา้ทัว่ไป 763 644 25 42
ลูกหน้ีอื่น - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 8 797 452 2,253 2,178
สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 9 306,548 166,541 306,548 166,544
ภาษมีลูค่าเพิม่รอเรยีกคนื 33,728 20,625 30,901 17,799
ค่าใชจ้า่ยจา่ยล่วงหน้า 8,210 6,314 8,150 6,281
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 13,142 15,059 12,672 14,655

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,214,038 1,156,141 954,276 906,409

สินทรพัยไ์ม ่หมุนเวียน
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช้ 10 101 101 -                    -                    
เงนิลงทุนใน

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

เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง - สุทธิ 8 -                    -                    -                    -                    
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 13 614,094 633,322 318,449 327,767
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธิ 14 14,571 13,111 14,571 13,111
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์- สุทธิ 5,409 5,961 5,396 5,944
ค่าบรกิารเชือ่มต่อโครงขา่ยกระแสไฟฟ้า - สุทธิ 3,433 3,596 -                    -                    
สญัญาขายไฟฟ้า - สุทธิ 87,885 92,057 -                    -                    
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 16,009 17,321 12,094 13,915
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 12,628 14,053 11,751 12,831

รวมสินทรพัยไ์ม ่หมุนเวียน 754,130 779,522 937,017 957,562

รวมสินทรพัย ์ 1,968,168 1,935,663 1,891,293 1,863,971

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิระหว่างกาลน้ี 1

งบการเงินเฉพาะของบริษทังบการเงินรวม



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พนับาท)

30 มิถนุายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถนุายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หน้ีสินและส่วนของผูถ้อืหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 15 12,657 -                    12,657 -                    

เจา้หน้ีการคา้ 168,786 104,831 168,786 104,831

เจา้หน้ีอื่น - ผูค้า้ทัว่ไป 10,050 12,212 9,642 11,743

เจา้หน้ีอื่น - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 8 -                    357 -                    357

ส่วนทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี

- หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 4,579 4,192 4,579 4,142

- หน้ีสนิตามภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 16 2,605 1,213 2,605 1,213

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 5,237 14,193 449 9,777

ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย 18,818 18,078 17,443 17,035

เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ 31,267 42,236 31,267 42,236

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 35,919 21,861 34,145 20,298
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 289,918 219,173 281,573 211,632

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ - สุทธิ 8,646 7,587 8,646 7,587

หน้ีสนิตามภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิ 8, 16 15,721 16,717 14,728 15,253
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 24,367 24,304 23,374 22,840

รวมหน้ีสิน 314,285 243,477 304,947 234,472

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิระหว่างกาลน้ี 2

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พนับาท)

30 มิถนุายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถนุายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หน้ีสินและส่วนของผ ูถ้ือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผ ูถ้ือหุ้น

ทุนเรอืนหุน้ - หุน้สามญั มลูค่าหุน้ละ 1 บาท

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

ทุนทีอ่อกจาํหน่ายและชาํระเตม็มลูค่าแลว้ 

    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 -                    -                    

กาํไรสะสม

 - จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 34,109 31,781 34,109 31,781

 - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 99,814 141,717 74,572 120,053

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ -                    (2,877)                -                    -                    

รวมส่วนของผ ูถ้ือหุ้นของบริษทั 1,653,883 1,690,581 1,586,346 1,629,499

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุมในบรษิทัย่อย -                    1,605 -                    -                    

รวมส่วนของผ ูถ้ือหุ้น 1,653,883 1,692,186 1,586,346 1,629,499

รวมหน้ีสินและส่วนของผ ูถ้ือหุ้น 1,968,168 1,935,663 1,891,293 1,863,971

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหต ุ 2564 2563 2564 2563
รายได้จากการขายและการให้บริการ
รายไดจ้ากการขาย 286,265 311,348 249,525 274,286
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 4,489 10,516 4,489 10,516
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 8, 21 290,754 321,864 254,014 284,802

ต้นทุนขายและบริการ
ตน้ทุนขาย (223,834) (208,783) (214,930) (199,532)      
ตน้ทุนบรกิาร (7,170) (5,196) (7,170) (5,196)          
รวมต้นทุนขายและบริการ 21 (231,004) (213,979) (222,100) (204,728)      

กาํไรข ัน้ต้น 59,750 107,885 31,914 80,074
รายไดอ้ื่น 21 3,778 6,114 4,161 6,915
รายไดเ้งนิปันผล 8, 11  -  - 40,600 35,000
กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 63,528 113,999 76,675 121,989

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (10,425) (9,349) (10,425) (9,349)          
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 8 (27,737) (29,124) (24,319) (27,081)        
รวมค่าใช้จ่าย (38,162) (38,473) (34,744) (36,430)        

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 25,366 75,526 41,931 85,559
ตน้ทุนทางการเงนิ 21 (335) (662) (327) (615)            
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 25,031 74,864 41,604 84,944
ผลประโยชน์ภาษเีงนิได ้(ภาษเีงนิได)้ (2,536) (400) (158) 2,071
กาํไรก่อนการดาํเนินงานที่ยกเลิก 22,495 74,464 41,446 87,015
ขาดทุนของการดาํเนินงานทีย่กเลกิ  - (30)  - -              
กาํไรสาํหรบังวด 22,495 74,434 41,446 87,015
กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น
รายการทีต่อ้งจดัประเภทใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
   ผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ - สุทธจิากภาษเีงนิได้  - (604)  - -              

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษีเงินได้  - (604)  - -              
รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด 22,495 73,830 41,446 87,015

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลน้ี 4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



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

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน

(หน่วย : พนับาท)

2564 2563 2564 2563

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) 

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 22,495 74,439 41,446 87,015

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม -                (5)                 -                -                

22,495 74,434 41,446 87,015

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 22,495 73,925 41,446 87,015

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม -                (95)                -                -                

22,495 73,830 41,446 87,015

กาํไรต่อหุ้นข ัน้พืน้ฐาน

กาํไร (บาทต่อหุน้) 0.07 0.22 0.12 0.26

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั (พนัหุน้) 341,093 341,093 341,093 341,093

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 5

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหต ุ 2564 2563 2564 2563
รายได้จากการขายและการให้บริการ
รายไดจ้ากการขาย 501,269 538,524 426,144 462,535
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 18,798 17,892 18,901 17,990
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 8, 21 520,067 556,416 445,045 480,525

ต้นทุนขายและบริการ
ตน้ทุนขาย (383,561) (359,334) (365,690) (340,656)
ตน้ทุนบรกิาร (11,447) (10,955) (11,447) (10,955)
รวมต้นทุนขายและบริการ 21 (395,008) (370,289) (377,137) (351,611)

กาํไรข ัน้ต้น 125,059 186,127 67,908 128,914
กําไรจากการเลกิกจิการของบรษิทัยอ่ย 11 1,605  - 388  -
รายไดอ้ื่น 21 6,628 7,716 7,904 9,123
รายไดเ้งนิปันผล 8, 11  -  - 40,600 81,900
กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 133,292 193,843 116,800 219,937

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (20,514) (17,492) (20,514) (17,492)
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 8 (59,833) (60,072) (51,506) (55,665)
รวมค่าใช้จ่าย (80,347) (77,564) (72,020) (73,157)

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 52,945 116,279 44,780 146,780
ตน้ทุนทางการเงนิ 21 (531) (1,727) (514) (1,461)
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 52,414 114,552 44,266 145,319
ภาษเีงนิได้ (7,274) (8,551) (2,270) (3,487)
กาํไรก่อนการดาํเนินงานที่ยกเลิก 45,140 106,001 41,996 141,832
ขาดทุนของการดาํเนินงานทีย่กเลกิ  - (150)  -  -
กาํไรสาํหรบังวด 45,140 105,851 41,996 141,832
กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น
รายการทีต่อ้งจดัประเภทใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
   ผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ - สุทธจิากภาษเีงนิได้ 2,877 80  -  -
รายการทีต่อ้งไมจ่ดัประเภทใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
   กําไรจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั - สุทธจิากภาษเีงนิได้ 434 543  - 543

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษีเงินได้ 3,311 623  - 543
รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด 48,451 106,474 41,996 142,375

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลน้ี 6

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



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

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน

(หน่วย : พนับาท)

2564 2563 2564 2563

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) 

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 45,140 105,874 41,996 141,832

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม -                (23)                -                -                

45,140 105,851 41,996 141,832

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 48,451 106,485 41,996 142,375

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม -                (11)                -                -                

48,451 106,474 41,996 142,375

กาํไรต่อหุ้นข ัน้พืน้ฐาน

กาํไร (บาทต่อหุน้) 0.13 0.31 0.12 0.42

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั (พนัหุน้) 341,093 341,093 341,093 341,093

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 7

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผ ูถ้ือหุ้น
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน

(หน่วย : พนับาท)

องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผ ูถ้ือหุ้น

ทุนเรอืนหุ้น กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ ื่น ส่วนได้เสีย
ที่ออกและ ส่วนเกินมลูค่า ส่วนเกินมลูค่าหุ้น สาํรอง ผลต่างจากการ ที่ไมม่ ี รวมส่วนของ

หมายเหต ุ รบัชาํระแลว้ หุ้นสามญั จากการรวมธรุกิจ ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร แปลงค่างบการเงิน รวม อาํนาจควบคมุ ผ ูถ้ือหุ้น
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 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)              -                                -               -                -                  
จา่ยเงนิปันผล 19 -                  -                  -                    -                  (102,177)          -                                (102,177)        -                (102,177)           
รายการกบัผ ูถ้ือหุ้น -                  -                  -                    6,662 (108,839)          -                                (102,177)        -                (102,177)           

กําไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด -                  -                  -                    -                  105,874 -                                105,874 (23)                105,851
กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด -                  -                  -                    -                  543 68 611 12 623
กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                  -                  -                    -                  106,417 68 106,485 (11)                106,474

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

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 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)              
จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 18 -                  -                  -                    2,328 (2,328)              -                                -               -                -                  
จา่ยเงนิปันผล 19 -                  -                  -                    -                  (85,149)            -                                (85,149)          -                (85,149)            
รายการกบัผ ูถ้ือหุ้น -                  -                  -                    2,328 (87,477)            -                                (85,149)          (1,605)            (86,754)            

กําไรสาํหรบังวด -                  -                  -                    -                  45,140 -                                45,140 -                45,140
กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด -                  -                  -                    -                  434 2,877 3,311 -                3,311
รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด -                  -                  -                    -                  45,574 2,877 48,451 -                48,451

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 341,093 1,136,572 42,295 34,109 99,814  - 1,653,883 -                1,653,883

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 8

ส่วนของผ ูถ้ือหุ้นของบริษทั

กาํไร (ขาดทุน) สะสม



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผ ูถ้ือห ุ้น

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน

(หน่วย : พนับาท)

ทุนเร ือนหุ้น

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า สาํรอง

หมายเหตุ รบัชาํระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม ่ได้จดัสรร รวม

งบการเงินเฉพาะของบริษทั

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

จดัสรรเป็นสํารองตามกฏหมาย 18 -                          -                          6,662 (6,662)                       -                           

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

รายการกบัผ ูถ้ือห ุ้น -                          -                          6,662 (108,839)                    (102,177)                    

กําไรสําหรบังวด -                          -                          -                           141,832 141,832

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสําหรบังวด -                          -                          -                           543 543

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด -                          -                          -                           142,375 142,375

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 341,093 1,136,572 31,781 120,053 1,629,499

จดัสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย 18 -                          -                          2,328 (2,328)                       -                           

จ่ายเงนิปันผล 19 -                          -                          -                           (85,149)                     (85,149)                     

รายการกบัผ ูถ้ือห ุ้น -                          -                          2,328 (87,477)                     (85,149)                     

กําไรสําหรบังวด -                          -                          -                           41,996 41,996

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด -                          -                          -                           41,996 41,996

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 341,093 1,136,572 34,109 74,572 1,586,346

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 9

กาํไร (ขาดทุน) สะสม



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
งบกระแสเงินสด
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน

(หน่วย : พนับาท)

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 52,414 114,402 44,266 145,319
รายการปรบัปรงุกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสทุธิ
   ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 40,035 40,245 26,031 25,374
คา่เผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ 56 4,314 56 4,314
คา่เผื่อ (กลบัรายการคา่เผื่อ) สนิคา้เสื่อมคุณภาพและมลูคา่สนิคา้ลดลง (320)              122 (320)              122
กําไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร (959)              (1,088)           (583)              (1,103)           
ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 1,294 493 1,294 493
กําไรจากการขายเงนิลงทุนชัว่คราว (1,612)           (1,422)           (1,612)           (1,361)           
ขาดทุน (กําไร) จากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทุน 299 (470)              632 6
กําไรจากการเลกิกจิการของบรษิทัยอ่ย (1,605)           -                (388)              -                
กลบัรายการคา่เผื่อการดอ้ยคา่ของเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัรว่ม -                (100)              -                (100)              
ประมาณการหน้ีสนิตามภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 768 832 711 708
เงนิปันผลรบั -                -                (40,600)          (81,900)          
ดอกเบีย้จา่ย 531 1,727 514 1,461

เงินสดรบัจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
  ในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 90,901 159,055 30,001 93,333

   สินทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพ่ิมขึ้น) 
ลูกหน้ีการคา้ - ลูกคา้ทัว่ไป 13,395 (65,377)          12,396 (68,740)          
ลูกหน้ีการ    - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง (1,155)           (9)                 (1,155)           (9)                 
ลูกหน้ีอื่น - ลูกคา้ทัว่ไป (119)              365 17 (44)                
ลูกหน้ีอื่น - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง (345)              91 (75)                716
สนิคา้คงเหลอื (139,687)        22,393 (139,684)        22,407
ภาษมีลูคา่เพิม่รอเรยีกคนื (13,103)          4,333 (13,102)          4,341
คา่ใชจ้า่ยจา่ยล่วงหน้า (1,896)           (815)              (1,869)           (786)              
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 2,611 476 1,849 439
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 1,425 (3,544)           1,080 (3,212)           

   หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้ 62,091 14,418 62,091 14,518
เจา้หน้ีอื่น - ผูค้า้ทัว่ไป (2,162)           8,703 (2,100)           8,648
เจา้หน้ีอื่น - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง (357)              (21)                (357)              (21)                
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 740 3,902 408 2,713
เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ (10,969)          278 (10,969)          278
หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น (6,040)           (548)              (6,251)           (387)              

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน (4,670)           143,700 (67,720)          74,194
จา่ยดอกเบีย้ (360)              (1,562)           (358)              (1,317)           
จา่ยภาษเีงนิได้ (14,190)          (6,533)           (9,777)           (5,404)           

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (19,220)          135,605 (77,855)          67,473

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ
(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )
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บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน

(หน่วย : พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใชล้ดลง     -                18,136 -                -                
เงนิลงทุนชัว่คราวลดลง (เพิม่ขึน้) 29,500 (7,500)            89,500 -                
เงนิสดรบัจากการเลกิกจิการของบรษิทัยอ่ย -                -                9,663 -                
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งลดลง -                100 -                100

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 1,487 1,103 917 1,103

ซือ้สนิทรพัย์ (14,404)          (17,740)          (13,653)          (16,088)          
ซือ้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ (427)              (540)              (427)              (540)              
เงนิสดรบัจากเงนิปันผล -                -                40,600 81,900

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 16,156 (6,441)            126,600 66,475

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคารเพิม่ขึน้ (ลดลง) 12,657 (35,238)          12,657 (35,238)          
จา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร -                (24,299)          -                (1,739)            
จา่ยชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (2,300)            (1,728)            (2,287)            (1,632)            
จา่ยเงนิปันผล (65,051)          (39,754)          (65,051)          (39,754)          

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (54,694)          (101,019)         (54,681)          (78,363)          
ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิของบรษิทัยอ่ย

ทีเ่ป็นเงนิตราตา่งประเทศ 2,015 100 -                -                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) – สทุธิ (55,743)          28,245 (5,936)            55,585
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 152,317 144,235 76,248 68,765
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ้นงวด 96,574 172,480 70,312 124,350

ข้อม ูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด

เงนิปันผลคา้งจา่ย 20,098 62,424 20,098 62,424

รบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 3,783 12,251 3,783 12,251

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )
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บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
 
1. ลกัษณะกำรด ำเนินงำน 

 
บรษิทั ควิทซีี เอนเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้าตามค าสัง่ซื้อของลูกค้า          
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “QTC” และเครื่องหมายการคา้ของลูกคา้ และเป็นตวัแทน
น าเขา้และจ าหน่ายผลติภณัฑแ์ละอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโซลารเ์ซลล ์นอกจากนี้ บรษิทัยงัมกีารใหบ้รกิารดา้นต่างๆ 
แก่ลูกค้า เช่น งานตรวจสอบเช็คสภาพและบ ารุงรกัษาตามก าหนดเวลางานซ่อมแซม และบ ารุงรกัษาหม้อแปลง  
งานบรกิารเตมิน ้ามนัหมอ้แปลงไฟฟ้า งานบรกิารเช่าหมอ้แปลงไฟฟ้า เป็นตน้ เพื่อรองรบัความต้องการและอ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่ลกูคา้ทัง้ทีเ่ป็นลูกคา้ทีซ่ือ้หมอ้แปลงไฟฟ้าของบรษิทั และลูกคา้ทัว่ไป 
 
รายละเอยีดของบรษิทัยอ่ย ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 11 

 
2. เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงิน 

 
2.1 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงนิระหวา่งกาล 
 

งบการเงนิระหว่างกาลจดัท าขึน้ส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 ตามมาตรฐาน
การบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง “การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล” รวมถงึแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่ระกาศใช้
โดยสภาวชิาชพีบญัช ีกฎระเบยีบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
และได้น าเสนอในสกุลเงนิบาทไทยโดยไม่ได้รวมขอ้มูลทัง้หมดในงบการเงนิประจ าปีที่ได้จดัท าตามมาตรฐาน  
การรายงานทางการเงนิของไทย ผู้ใช้งบการเงนิควรใช้งบการเงนิระหว่างกาลนี้ควบคู่กบังบการเงนิส าหรบั 
ปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 
งบการเงนิระหว่างกาลฉบบันี้จดัท าขึ้นเป็นทางการเป็นภาษาไทย การแปลงบการเงนิฉบบันี้เป็นภาษาอื่นให้
ยดึถอืงบการเงนิทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ ์

 
งบการเงนิระหวา่งกาลนี้ไดร้บัอนุมตัจิากกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่13 สงิหาคม 2564 

 
2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิรวมระหว่างกาลได้จดัท าขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั ควิทซี ีเอนเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) และ
บรษิทัย่อย QTC - Panco Co., Ltd. และ บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล เพาเวอร ์จ ากดั ซึง่บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 85.00 
และรอ้ยละ 99.99 ตามล าดบั และบรษิทัยอ่ยทางออ้ม บรษิทั ควิ โซลาร ์1 จ ากดั ซึง่บรษิทัยอ่ยถอืหุน้รอ้ยละ 100 
และไดจ้ดัท าขึน้โดยใชห้ลกัเกณฑ์เดยีวกบังบการเงนิรวมส าหรบัส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โดยมี
การเปลีย่นแปลงในบรษิทัยอ่ยในระหวา่งงวด ดงันี้ 
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- QTC – Panco Co., Ltd. (บรษิทัย่อย) ได้จดทะเบยีนเลกิกจิการกบักระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
ของสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป .ลาว) เมื่อวนัที่ 5 มถิุนายน 2563 และบรษิัทย่อย 
ไดด้ าเนินการช าระบญัชเีรยีบรอ้ยแลว้เมือ่วนัที ่26 มกราคม 2564 

 
ยอดสนิทรพัยร์วมของบรษิทัย่อย ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และรายไดร้วมของ          
บรษิทัย่อยส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 และ 2563 ในงบการเงนิรวมสรุปได้
ดงันี้ 

 

  
 
 

สนิทรพัยร์วมของบรษิทัยอ่ยคดิเป็น
อตัรารอ้ยละในสนิทรพัยร์วม 

รายไดร้วมของบรษิทัยอ่ยคดิเป็น                     
อตัรารอ้ยละในรายไดร้วม 

  สถานทีห่ลกั 30 มถิุนายน 31 ธนัวาคม 

ส าหรบังวดสามเดอืน 
สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 

ส าหรบังวดหกเดอืน 
สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 

บรษิทัยอ่ย ลกัษณะธุรกจิ ของธุรกจิ 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
         
ทางตรง         
QTC – Panco Co., Ltd. จ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้า ลาว          - 0.54          -         -         -         - 
บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล                

พาวเวอร ์จ ากดั 
ลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้า

พลงังานทดแทน 
 

ไทย 29.84 28.33 0.19 0.06 
 

0.13 0.10 
         
ทางออ้ม         
บรษิทั ควิ โซลาร ์1 จ ากดั 
 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ ไทย 22.80 27.17 12.68 11.59 

 
14.48 13.66 

 
ยอดคงค้างและรายการระหว่างกนัของบรษิทัและบรษิทัย่อยที่ส าคญัและยอดเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยได้มกีาร              
หกักลบออกจากงบการเงนิรวมแลว้ 
 
งบการเงนิรวมจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชเีดียวกนัส าหรบัรายการบญัชีที่เหมอืนกนัส าหรบัการจดัท า               
งบการเงนิเฉพาะของบรษิทัหรอืเหตุการณ์ทางบญัชทีีค่ลา้ยคลงึกนั 

 
บรษิทัยอ่ย 
บรษิทัย่อยเป็นกจิการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบรษิทั การควบคุมเกดิขึน้เมื่ อกลุ่มบรษิทัเปิดรบัหรอืมี
สทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกีย่วขอ้งกบักจิการนัน้และมคีวามสามารถในการใชอ้ านาจเหนือกจิการนัน้
ท าใหเ้กดิผลกระทบต่อจ านวนเงนิผลตอบแทนของบรษิทั งบการเงนิของบรษิทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงนิรวม 
นบัแต่วนัทีม่กีารควบคุมจนถงึวนัทีก่ารควบคุมสิน้สุดลง  

 
3. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 
 

งบการเงนิระหวา่งกาลนี้จดัท าขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชเีชน่เดยีวกบัทีใ่ชส้ าหรบัการจดัท างบการเงนิของกลุ่มบรษิทั
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ยกเวน้ การปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรุง
ใหม่ การตคีวามมาตรฐาน รวมถงึแนวปฏบิตัทิางการบญัช ีซึ่งมผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีทีเ่ริม่ในหรอื
หลงัวนัที ่1 มกราคม 2564 ดงัต่อไปนี้ 
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3.1 มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 1 เรื่อง การน าเสนองบการเงนิ และมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 8 เรื่อง นโยบาย 
การบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผดิพลาด 

 
  มกีารปรบัปรุงค านิยามของ “ความมสีาระส าคญั” โดยใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิและกรอบแนวคดิ และอธบิายถงึการน าความมสีาระส าคญัไปประยุกต์ได้ชดัเจนขึน้ในมาตรฐาน  
การบญัชฉีบบัที่ 1 ทัง้นี้ การปรบัปรุงดงักล่าวยงัท าให้มกีารปรบัปรุง TFRS ฉบบัอื่น ได้แก่ TAS 8 TAS 10 
TAS 34 และ TAS 37 

 
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 เรือ่ง การรวมธุรกจิ 

 
- เพิม่ทางเลอืกให้กบักจิการในการท า “การทดสอบการกระจุุกตวั (Concentration Test)” เพื่อประเมนิว่า

รายการทีซ่ือ้มานัน้เป็นสนิทรพัยห์รอืการรวมธุรกจิ 
 

- มกีารปรบัปรุงค านิยามของ “ธุรกจิ” ใหม ่ซึง่ก าหนดใหก้ารไดม้าซึง่ธุรกจิตอ้งรวมถงึขอ้มลูปัจจยัน าเขา้และ
กระบวนการทีส่ าคญัเป็นอย่างน้อยซึ่งเมื่อน ามารวมกนัมสี่วนอย่างมนีัยส าคญัท าใหเ้กดิความสามารถใน
การสรา้งผลผลติ รวมทัง้ปรบัปรุงค านิยามของ “ผลผลติ” โดยใหค้วามสนใจในตัวของสนิคา้และบรกิารที่
ใหก้บัลกูคา้ และตดัเรือ่งการอา้งองิความสามารถในการลดตน้ทุนออกไป 

 
3.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่7 เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทางการเงนิ 
 
 มกีารปรบัเปลี่ยนขอ้ก าหนดการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งโดยเฉพาะ เพื่อลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากความ  

ไม่แน่นอนทีเ่กดิจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอ้างองิ เช่น อตัราดอกเบี้ยอ้างองิทีก่ าหนดจากธุรกรรมการกู้ยมื 
(Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี้  การปรับปรุงได้ก าหนดให้กิจการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่งทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจากความไมแ่น่นอนใด ๆ นัน้ 

 
3.4 กรอบแนวคดิส าหรบัการรายงานทางการเงนิ 

 
กรอบแนวคดิไดป้รบัปรุงค านิยามของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และเกณฑ์ในการรบัรูร้ายการสนิทรพัย์และหนี้สนิ  
ในงบการเงนิ โดยมกีารเพิม่เตมิหลกัการและแนวปฏบิตัใินเรือ่งต่อไปนี้ 

 

- การวดัมลูคา่รายการ ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิารณาในการเลอืกเกณฑก์ารวดัมลูคา่ 
- การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล รวมถึงการจดัประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
- การตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิออกจากงบการเงนิ 

 
นอกจากนี้ กรอบแนวคดินี้ยงัอธบิายเกี่ยวกบัความรบัผดิชอบตามหน้าที่ การใช้ความระมดัระวงั และความ 
ไม่แน่นอนของการวดัมูลค่าในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิ โดยการปรบัปรุงกรอบแนวคดิท าใหม้กีารปรบัปรุง
การอ้างองิกรอบแนวคดิใน TFRS หลายฉบบั 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 
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3.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเชา่ 
 

มาตรฐานฉบบันี้ไดม้กีารปรบัปรุง เรื่อง การยนิยอมลดค่าเช่าทีเ่กีย่วขอ้งกบั  Covid-19 ซึ่งใหท้างเลอืกแก่ผูเ้ช่า
ในการไม่ต้องประเมินว่าการได้รบัการลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับ  Covid-19 ที่เข้าเงื่อนไขตามมาตรฐานนัน้  
เป็นการเปลีย่นแปลงสญัญาเชา่ 

 
อย่างไรกต็าม กลุ่มบรษิทัไดถ้อืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงนี้เป็นครัง้แรกซึง่มผีลบงัคบั
ใชต้ัง้แต่รอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2564 และไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่
ยงัไม่มผีลบงัคบัใชม้าถอืปฏบิตักิ่อนวนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้ทัง้นี้ การถือปฏบิตัดิงักล่าวไม่มผีลกระทบอย่างมสีาระส าคญั
ต่องบการเงนิ 

 
4. กำรประมำณกำรและกำรใช้ดลุยพินิจ 

 
ในการจดัท างบการเงนิระหว่างกาล ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานเกีย่วกบัการรบัรู ้
และการวดัมูลค่าของสนิทรพัย์ หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจรงิอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพนิิจ      
การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานทีจ่ดัท าโดยฝ่ายบรหิาร  
 
การใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตฐิาน ทีน่ ามาใชใ้นงบการเงนิระหว่างกาล รวมถงึแหล่งขอ้มูลส าคญั
เกีย่วกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ ถอืตามเกณฑเ์ช่นเดยีวกบัทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิประจ า ปีสิ้นสุด
วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
 

5. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 30 มถิุนายน 

2564  
31 ธนัวาคม  

2563 
 30 มถิุนายน 

2564  
31 ธนัวาคม  

2563 
        

เงนิสด  99  78  80  63 
เงนิฝากธนาคาร - บญัชกีระแสรายวนั 35,379  36,671  35,348  26,871 
เงนิฝากธนาคาร - บญัชอีอมทรพัย ์ 61,096  115,568  34,884  49,314 

รวม 96,574  152,317  70,312  76,248 
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6. เงินลงทุนชัว่ครำว 
 
รายการเคลื่อนไหวระหวา่งงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 มดีงันี้ 
 
   (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 613,202  468,411 
บวก เงนิลงทุนเพิม่ 103,000  43,000 
หกั จ าหน่าย                                                                      (132,500)  (132,500) 
ก าไรจากการขายระหวา่งงวด 1,612  1,612 
ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน (299)  (632) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 585,015  379,891 
 
กลุ่มบรษิัทมเีงนิลงทุนชัว่คราวในกองทุนเปิด ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงนิฝากธนาคารประเภทออมทรพัย์ทัว่ไป  
เงนิลงทุนดงักล่าวไมม่ขีอ้จ ากดัในการเบกิถอน 
 

7. ลกูหน้ีกำรค้ำ – สทุธิ 
 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 30 มถิุนายน 

2564  
31 ธนัวาคม  

2563 
 30 มถิุนายน 

2564  
31 ธนัวาคม  

2563 
        

ลูกคา้ทัว่ไป  199,737  212,562  174,000  185,826 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั      2,464  1,309  2,464  1,309 
รวม 202,201  213,871  176,464  187,135 
หกั คา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ (32,940)  (32,884)  (32,940)  (32,884) 
สุทธ ิ 169,261  180,987  143,524  154,251 
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ยอดคงเหลอืของลูกหนี้การคา้ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 แยกตามอายุหนี้ทีค่า้งช าระ
ไดด้งันี้ 
 

(หน่วย : พนับาท)   
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 30 มถิุนายน 

2564  
31 ธนัวาคม  

2563 
 30 มถิุนายน 

2564  
31 ธนัวาคม  

2563 
        
ลูกหนี้การคา้ – ลูกคา้ทัว่ไป – สุทธ ิ
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 134,420  171,221  108,683  144,485 
เกนิก าหนดช าระ :        
     ไมเ่กนิ 3 เดอืน 29,228  5,858  29,228  5,858 
     3 – 6 เดอืน 1,821              -  1,821              - 
     7 – 12 เดอืน 364  6,145  364  6,145 
     มากกวา่ 12 เดอืน 33,904  29,338  33,904  29,338 
รวม 199,737  212,562  174,000  185,826 
หกั คา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ (32,940)  (32,884)  (32,940)  (32,884) 
สุทธ ิ 166,797  179,678  141,060  152,942 
        
ลูกหนี้การคา้ – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง        
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 1,253  757  1,253  757 
เกนิก าหนดช าระ :        
     ไมเ่กนิ 3 เดอืน 1,211  552  1,211  552 
รวม 2,464  1,309  2,464  1,309 

 
โดยปกตริะยะเวลาการใหส้นิเชือ่แก่ลกูคา้ของกลุ่มบรษิทั มรีะยะเวลาตัง้แต่ 30 – 90 วนั 
 
บรษิทัมรีายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 
และ 2563 ดงันี้ 
 

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 

 2564 2563 
   

ณ วนัที ่1 มกราคม 32,884 32,072 
บวก คา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ 1,623 6,512 
หกั กลบัรายการคา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ (1,567) (2,198) 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน 32,940 36,386 
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8. รำยกำรระหว่ำงบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บรษิทัมรีายการธุรกจิกบับรษิทัและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั บรษิทัเหล่านี้เกีย่วขอ้งกนัโดยมกีารถอืหุน้ และ/หรอืกรรมการ
รว่มกนั รายการธุรกจิดงักล่าวแสดงไวใ้นงบการเงนิตามเงือ่นไขและเกณฑก์ารคา้ทัว่ไป และใกลเ้คยีงกบัราคาตลาด 
 
รายการธุรกิจระหว่างบรษิัทและบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนัที่มสีาระส าคญัส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่  
30 มถิุนายน 2564 และ 2563 มดีงันี้ 
 

(หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 นโยบาย                      
การก าหนดราคา 

ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 

 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากการขาย      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ราคาตลาด 2,863 987 2,863 987 
บรษิทัย่อยทางออ้ม ราคาตลาด        -        - 12 218 

รวม  2,863 987 2,875 1,205 

      
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร      

บรษิทัย่อย ตามทีต่กลงรว่มกนั        -        - 96 96 
บรษิทัย่อยทางออ้ม ตามทีต่กลงรว่มกนั        -        - 1,050 1,050 

รวม         -        - 1,146 1,146 

      
รายไดอ้ื่น      

บรษิทัย่อย ตามทีต่กลงรว่มกนั        -        - 34 34 

      
รายไดด้อกเบีย้รบั      

บรษิทัรว่ม รอ้ยละ 5.5 ต่อปี 149 149 149 149 

      
รายไดเ้งนิปันผล      

บรษิทัย่อย ตามมตขิองทีป่ระชุม
กรรมการ        -     - 40,600 35,000 

      
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ตามทีต่กลงรว่มกนั 16     - 16      - 

      
คา่ตอบแทนผูบ้รหิารส าคญั      

ผลประโยชน์ปัจจุบนั  7,096 7,717 6,616 7,237 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 140 132 128 124 

รวม  7,236 7,849 6,744 7,361 
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(หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 นโยบาย                      
การก าหนดราคา 

ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 

 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากการขาย      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ราคาตลาด 3,924 1,885 3,924 1,885 
บรษิทัย่อยทางออ้ม ราคาตลาด        -        - 23 218 

รวม  3,924  1,885 3,947 2,103 

      
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร      

บรษิทัย่อย ตามทีต่กลงรว่มกนั        -     - 192 192 
บรษิทัย่อยทางออ้ม ตามทีต่กลงรว่มกนั        -     - 2,100 2,100 

รวม         -     - 2,292 2,292 

      
รายไดอ้ื่น      

บรษิทัย่อย ตามทีต่กลงรว่มกนั        -     - 68 68 
บรษิทัย่อยทางออ้ม ตามทีต่กลงรว่มกนั        -     -          106           - 

รวม         -     - 174 68 

      
รายไดด้อกเบีย้รบั      

บรษิทัรว่ม รอ้ยละ 5.5 ต่อปี 297 299 297 299 

      
รายไดเ้งนิปันผล      

บรษิทัย่อย ตามมตขิองทีป่ระชุม
กรรมการ        - 

 
      - 40,600 

 
81,900 

      
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ตามทีต่กลงรว่มกนั 32        - 32        - 

      
คา่ตอบแทนผูบ้รหิารส าคญั      
     ผลประโยชน์ปัจจุบนั  14,326 15,899 13,366 14,939 
     ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 276 263 256 247 

รวม  14,602 16,162 13,622 15,186 
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ยอดคงเหลอืทีม่สีาระส าคญักบับรษิทัและบุคคลที่เกีย่วขอ้ง ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563       
มดีงันี้ 
 
   (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 

 
30 มถิุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563       
30 มถิุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563       
      
ลูกหนี้การคา้ – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      
     บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  2,464 1,309 2,464 1,309 

      

ลูกหนี้อื่น – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      
     บรษิทัยอ่ย           -           - 1,456 1,726 
     บรษิทัรว่ม  797 452 797 452 

รวม  797 452 2,253 2,178 

      
เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      
บรษิทัรว่ม  10,900 10,900 10,900 10,900 
หกั คา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่  (10,900) (10,900) (10,900) (10,900) 

สุทธ ิ          -         -         -         - 

      
เจา้หนี้อื่น – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง          - 357         - 357 

      
หนี้สนิตามภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน     
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน                        

– ผูบ้รหิารส าคญั 6,264 5,011 5,361 4,773 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม จ านวน 10.90 ล้านบาท  
เพื่อเป็นการสนับสนุนสภาพคล่องของบริษัทร่วม เงินให้กู้ยืมดงักล่าวมีดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ 5.50 ต่อปี ไม่ม ี
ค ้าประกนั ทัง้นี้ บรษิทัไมม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเรยีกช าระคนืเงนิกูย้มืดงักล่าวภายในระยะเวลา 1 ปี  
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9. สินค้ำคงเหลือ – สทุธิ 
 
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 30 มถิุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563       
30 มถิุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563       
     
วตัถุดบิ 119,164 69,534 119,164 69,534 
งานระหวา่งท า  34,730 21,297 34,730 21,297 
สนิคา้ส าเรจ็รปู 134,962 82,795 134,962 82,798 
สนิคา้ระหวา่งทาง 24,518 61 24,518 61 
รวม 313,374 173,687 313,374 173,690 
หกั คา่เผือ่สนิคา้เสือ่มคุณภาพและมลูคา่ 
         สนิคา้ลดลง (6,826) (7,146) (6,826) (7,146) 
สนิคา้คงเหลอื – สุทธ ิ 306,548 166,541 306,548 166,544 

 
บริษัทมีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและมูลค่าสินค้าลดลงส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่          
30 มถิุนายน 2564 และ 2563 ดงัต่อไปนี้ 
 
  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 
  2564  2563 
     
ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม   7,146  5,282 
คา่เผือ่ (กลบัรายการคา่เผือ่) สนิคา้เสือ่มคุณภาพและมลูคา่   
    สนิคา้ลดลง 

  
(320) 

  
122 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถิุนายน  6,826  5,404 
 

10. เงินฝำกธนำคำรท่ีมีข้อจ ำกดัในกำรใช้ 
 
ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทย่อยทางอ้อมมีเงนิฝากธนาคารจ านวน 0.10 ล้านบาท  
มขีอ้จ ากดัการใชเ้นื่องจากเป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนับตัรเตมิน ้ามนั 
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11. เงินลงทุนในบริษทัย่อย – สทุธิ 
 
     (หน่วย : พนับาท) 
     งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 ทุนช าระแลว้  สดัสว่นเงนิลงทนุ (รอ้ยละ)  วธิรีาคาทุน  รายไดเ้งนิปันผล 

 
30 มถิุนายน 

2564  
31 ธนัวาคม 

2563  
30 มถิุนายน 

2564  
31 ธนัวาคม 

2563 
 30 มถิุนายน 

2564  
31 ธนัวาคม 

2563 
 30 มถิุนายน 

2564  
31 ธนัวาคม 

2563 
บรษิทัยอ่ยทางตรง                
QTC – Panco Co., Ltd.            -  21,947             -  85.00            -  18,655         -         - 
บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล พาวเวอร ์จ ากดั 501,900  560,000  99.99  99.99  700,000  700,000  (40,600)  (102,900) 
รวม         700,000  718,655  (40,600)  (102,900) 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย         (125,244)  (134,661)         -         - 
สุทธ ิ             574,756  583,994  (40,600)  (102,900) 
 

บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล พาวเวอร ์จ ากดั (บรษิทัยอ่ยทางตรง) 
 

เมื่อวนัที ่18 มนีาคม 2564 คณะกรรมการของบรษิทั ควิทซี ีโกลบอล เพาเวอร์ จ ากดั มมีตลิดทุนจดทะเบยีนจ านวน  58.10 ล้านบาท เพื่อลดขาดทุนสะสมของบรษิทัย่อยจากทุนจด
ทะเบยีนเดมิจ านวน 560.00 ล้านบาท เป็นจ านวน 501.90 ล้านบาท โดยการลดมูลค่าหุน้สามญัจากเดมิมูลค่าทีต่ราไว ้8.00 บาทต่อหุน้ เป็นมูลค่าทีต่ราไว้ 7.17 บาท ต่อหุน้ ส าหรบั 
หุน้สามญัจ านวน 70.00 ลา้นหุน้ 

 
เมื่อวนัที ่8 มถิุนายน 2564 คณะกรรมการของบรษิทั ควิทซี ีโกลบอล เพาเวอร์ จ ากดั มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอร์ยี ่จ ากดั ( มหาชน) ส าหรบั 
หุน้สามญั จ านวน 70.00 ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.58 บาท รวมเป็นเงนิจ านวน 40.60 ลา้นบาท โดยบรษิทั ควิทซี ีโกลบอล เพาเวอร ์จ ากดั จ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่ 
21 มถิุนายน 2564 

 
บรษิทั ควิ โซลาร ์1 จ ากดั (บรษิทัยอ่ยทางออ้ม) 

 
เมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2564 ที่ประชุมผูถ้อืหุ้นของบรษิทั ควิ โซลาร์ 1 จ ากดั มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลให้แก่บรษิัท ควิทซี ีโกลบอล เพาเวอร์ จ ากดั ส าหรบัหุ้นสามญั จ านวน 2.20  
ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ละ 46.00 บาท รวมเป็นเงนิจ านวน 101.20 ลา้นบาท โดยบรษิทั ควิ โซลาร ์1 จ ากดั จ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่27 พฤษภาคม 2564
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บริษัทมีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยส าหรับ งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่                                    
30 มถิุนายน 2564 และ 2563 ดงันี้ 
 

(หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  2564  2563 
     

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม   134,661  134,661 
กลบัรายการคา่เผือ่การดอ้ยคา่  (9,417)             - 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถิุนายน  125,244  134,661 
 
QTC – Panco Co., Ltd. (บรษิทัย่อย) ไดจ้ดทะเบยีนเลกิกจิการกบักระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้ของสาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เมื่อวนัที ่5 มถิุนายน 2563 บรษิทัย่อยไดด้ าเนินการช าระบญัชเีรยีบรอ้ยแลว้
เมื่อวนัที่ 26 มกราคม 2564 และได้ด าเนินการคนืเงนิใหแ้ก่บรษิทั บรษิทัจงึกลบัรายการค่าเผื่อด้อยค่าเงนิลงทุนใน
บรษิัทย่อยดงักล่าวออกจ านวน 9.42 ล้านบาท บรษิัทและบรษิัทย่อยรบัรู้ก าไรจากการเลิกกิจการของบรษิัทย่อย
จ านวน 1.61 ล้านบาท และ 0.03 ล้านบาท ในงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะของบรษิทัส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุด
วนัที ่30 มถิุนายน 2564 ตามล าดบั 
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12. เงินลงทุนในบริษทัร่วม – สทุธิ  

 

                (หน่วย : พนับาท) 
         งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

   ทุนช าระแลว้  สดัสว่นเงนิลงทุน (รอ้ยละ)  วธิสีว่นไดเ้สยี  วธิรีาคาทุน 

 ประเภทกจิการ  
30 มถิุนายน 

2564  
31 ธนัวาคม 

2563  
30 มถิุนายน 

2564  
31 ธนัวาคม 

2563 
 30 มถิุนายน 

2564 
 
 

31 ธนัวาคม 
2563 

 30 มถิุนายน 
2564  

31 ธนัวาคม 
2563 

                  
บรษิทั พพีดีบับลวิอ ีจ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า                 
 จากพลงังานทางเลอืก  1,000  1,000  49.98  49.98      -      -  500  500 
หกั คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม               -      -  (500)  (500) 
สทุธ ิ               -      -      -      - 
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13. ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ – สทุธิ 
 
ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2564 มรีายการเปลี่ยนแปลงอย่างย่อในบญัช ีที่ดนิ อาคาร และ
อุปกรณ์ ดงันี้ 
 
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    
มลูคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2564 633,322  327,767 
ซือ้สนิทรพัยร์ะหวา่งงวด 14,404  13,653 
จ าหน่ายสนิทรพัยร์ะหวา่งงวด (464)  (238) 
คา่เสือ่มราคาส าหรบังวด (33,168)  (22,733) 
มลูคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 614,094  318,449 
 

14. สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ - สทุธิ 
 
ในระหวา่งงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 มรีายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ดงันี้ 
 
  (หน่วย : พนับาท) 

 
 งบการเงนิรวมและ                  

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
   
มลูคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2564  13,111 
บวก เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด  3,783 
หกั ลดลงระหว่างงวด  (770) 
หกั คา่เสือ่มราคาส าหรบังวด  (1,553) 
มลูคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564  14,571 
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15. เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกธนำคำร 
 

(หน่วย : พนับาท) 
 

 
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 อตัราดอกเบีย้

รอ้ยละ 
30 มถิุนายน

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
    
หนี้สนิภายใตส้ญัญาทรสัตร์ซีทีส ์ 2.95 12,657        - 

 
ในระหว่างงวด บรษิทัท าสญัญากูย้มืเงนิระยะสัน้กบัธนาคาร โดยมวีงเงนิสนิเชื่อรวมจ านวน 30.00 ลา้นบาท เงนิกูย้มื
ระยะสัน้จากธนาคารเป็นเงนิกูท้ีป่ลอดภาระค ้้าประกนั 

 
16. หน้ีสินภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์พนักงำน 

 
ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทมีรายการเปลี่ยนแปลงหนี้สินตามภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนกังาน ดงัต่อไปนี้ 
 

   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 17,930  16,466 
ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 768  711 
ตน้ทุนทางการเงนิ 170  156 
ก าไรจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั (542)                       - 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 18,326  17,333 
หกั ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (2,605)  (2,605) 
สุทธ ิ 15,721  14,728 
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17. รำยได้ 
 
บรษิทัประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้าและผลติตามค าสัง่ซื้อของลูกคา้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ “QTC” และเครือ่งหมายการคา้ของลูกคา้ โดยปัจจุบนัผลติภณัฑห์มอ้แปลงไฟฟ้าของบรษิทั 
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 
 
ธุรกจิหมอ้แปลงไฟฟ้า 
 
ผลติภณัฑห์มอ้แปลงไฟฟ้าของบรษิทัฯ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 
 

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

2.  หมอ้แปลงไฟฟ้าระบบก าลงั มกี าลงัไฟตัง้แต่ 5000 KVA - 30000 KVA  
3.  หมอ้แปลงไฟฟ้าชนิดพเิศษ จะออกแบบและผลติตามการใชง้านและคุณสมบตัทิีลู่กคา้ตอ้งการ เช่น Earthling 

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

1. บรษิทัเป็นตวัแทนจ าหน่ายโซลารเ์ซลลใ์หก้บั LONGI Solar ซึง่เป็นแผงโซลารฯ์ Tier 1 ทีไ่ดร้บัการยอมรบัว่าดี
ทีสุ่ดดว้ยโมดูลเซลล์แสงอาทติย์แบบ Half – Cut Technology ทีม่อบการท างานประสทิธภิาพสูงสุดถงึ 98% 
และยงัสามารถสรา้งพลงังานไดส้งูขึน้แมใ้นภาวะแสงน้อย และสามารถผลติพลงังานไฟฟ้าออกมาไดต้่อเนื่อง
ยาวนานกว่า 25 ปี และในเรว็ๆ นี้ จะมกีารเปิดตวัแผงโซลารเ์ซลล ์ขนาด 540 W เพื่อวางจ าหน่ายในประเทศ
ต่อไป จากปัจจุบนัมขีนาดสงูทีสุ่ดถงึ 450 W 

2. บรษิทัเป็นตวัแทนจ าหน่ายผลติภณัฑ์ Huawei Solar Inverter ซึ่งเป็นผลติภณัฑ์การเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง
(DC) ใหเ้ป็นไฟฟ้ากระแสสลบั(AC) เพื่อใชก้บัแผงโซลาร์เซลล์ รวมไปถงึการจ าหน่าย DE BUSDUCT ทัง้ใน
ประเทศและต่างปะเทศ 

 
นอกจากนี้บรษิทัยงัมกีารใหบ้รกิารดา้นต่างๆ แก่ลูกคา้ เช่น งานตรวจสอบเชค็สภาพและบ ารุงรกัษาตามก าหนดเวลา
งานซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาหม้อแปลง งานบริการเติมน ้ามนัหม้อแปลงไฟฟ้า งานบริการเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า             
เป็นตน้ เพื่อรองรบัความตอ้งการและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ทัง้ทีเ่ป็นลูกคา้ทีซ่ื้อหมอ้แปลงไฟฟ้าของบรษิทั 
และลูกคา้ทัว่ไปโดยบรษิทัรบัรูร้ายไดจ้ากการขายสนิคา้และจากการใหบ้รกิาร ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง  
 
บรษิทัยอ่ยไดด้ าเนินธุรกจิหลกัเกีย่วกบัการผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยซ์ึง่มกีารรบัรูร้ายได ้
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง  
 
รายละเอยีดของรายได ้ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 1 
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18. ส ำรองตำมกฎหมำย 
 

ตามพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นเงินส ารองไม่น้อยกว่า             
รอ้ยละหา้ของก าไรสทุธปิระจ าปี สุทธจิากขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่เงนิส ารองนี้จะมไีมน้่อยกวา่รอ้ยละสบิของ
ทุนจดทะเบยีน เงนิส ารองนี้จะไมส่ามารถน าไปจ่ายเป็นเงนิปันผลได ้
 

19. เงินปันผล 
 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 เมือ่วนัที ่23 เมษายน 2564 ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลจากผลการ
ด าเนินงานส าหรบัปี 2563 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท จ านวน 341.09 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิน้ 
85.27 ลา้นบาท โดยบรษิทัจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวในวนัที่ 19 พฤษภาคม 2564 ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัมี
เงนิปันผลคา้งจ่ายจ านวน 20.10 ลา้นบาท 

 
20. สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

 
บรษิทัไม่มนีโยบายทีจ่ะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเกง็ก าไรหรอืเพื่อการคา้ 
สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้ามไีว้เพื่อช่วยในการบรหิารความเสี่ยงที่เกิดจากการผนัผวนของอตัรา
แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัมสีญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าส าหรบัการจ่ายช าระเงนิเจา้หนี้การคา้
ทีเ่ปิดสถานะไวซ้ึง่มอีายรุะหวา่ง 1 เดอืน ถงึ 3 เดอืน ดงันี้ 
 

 จ านวนเงนิตราต่างประเทศ 
(พนัหน่วย) 

 อตัราแลกเปลีย่นตามสญัญา 
(บาท) 

 

สญัญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าส าหรบัการรบัช าระเงนิลูกหนี้การคา้ 
สกุลเงนิเหรยีญออสเตรเลยี 621  23.43 – 24.26 
สกุลเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิา 867  31.03 – 31.71 

   
สญัญาซื้อเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าส าหรบัการจ่ายช าระเงนิเจา้หนี้การคา้   
สกุลเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิา 422  31.59 – 31.99 
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21. ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

กลุ่มบรษิทัมกีารจดักลุ่มส่วนงานทีร่ายงานตามภมูศิาสตรใ์นประเทศและต่างประเทศ ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 และ 2563 มดีงันี้ 
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 
 ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 
 ผลติและจ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า อื่นๆ   

 ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ในประเทศ รวม 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

           
รายไดจ้ากการขาย 161,697 199,630 87,824 74,614 36,744 37,104            -            - 286,265 311,348 
ตน้ทุนขาย (150,411) (145,979) (64,519) (53,553) (8,904) (9,251)            -            - (223,834) (208,783) 
ก าไรขัน้ตน้ 11,286 53,651 23,305 21,061 27,840 27,853            -            - 62,431 102,565 
           
รายไดจ้ากการบรกิาร 4,489 10,516         -         -           -           -            -            - 4,489 10,516 
ตน้ทุนบรกิาร (7,170) (5,196)         -         -           -           -            -            - (7,170) (5,196) 

ก าไรขัน้ตน้ (2,681) 5,320         -         -           -           -            -            - (2,681) 5,320 
           
รายไดอ้ื่น            -         -         -         3,708           -           - 3,778 2,406 3,778 6,114 
           
รายไดแ้ยกตามการรบัรูร้ายได ้           

ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง            -         -         -         -           -           - 382 468 382 468 
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 166,186 210,146 87,824 78,322 36,744 37,104 3,396 1,938 294,150 327,510 

รวม 166,186 210,146 87,824 78,322 36,744 37,104 3,778 2,406 294,532 327,978 

           
ดอกเบีย้จ่าย         (335) (662) 

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย        (19,868) (20,190) 
          
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้        25,031 74,864 

          
รวมสินทรพัย ์        1,968,168 1,907,159 

รวมหน้ีสิน        314,285 264,034 

 

ลูกคา้รายใหญ่  
ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 และ 2563 รายไดจ้ากลูกคา้หลกัซึง่เป็นหน่วยงานภาครฐัและบรษิทัเอกชน จ านวน 278.27 ลา้นบาท และ 305.99 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 
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กลุ่มบรษิทัมกีารจดักลุ่มส่วนงานทีร่ายงานตามภมูศิาสตรใ์นประเทศและต่างประเทศ ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 และ 2563 มดีงันี้ 
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 

 ผลติและจ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้า ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า อื่นๆ   

 ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ในประเทศ รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
           
รายไดจ้ากการขาย 254,442 337,555 171,696 124,988 75,131 76,031         -         - 501,269 538,524 
ตน้ทุนขาย (239,341) (252,155) (126,349) (88,501) (17,871) (18,678)         -         - (383,561) (359,334) 

ก าไรขัน้ตน้ 15,101 85,400 45,347 36,437 57,260 57,353         -         - 117,708 179,190 

           
รายไดจ้ากการบรกิาร 18,798 17,892         -         -         -         -         -         - 18,798 17,892 
ตน้ทุนบรกิาร (11,447) (10,955)         -         -         -         -         -         - (11,447) (10,955) 
ก าไรขัน้ตน้ 7,351 6,937         -         -         -         -         -         - 7,351 6,937 

           
รายไดอ้ื่น         -         -         - 2,319         -         - 6,628 5,397 6,628 7,716 

           
รายไดแ้ยกตามการรบัรูร้ายได ้           

ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง         -         -         -         -         -         - 602 892 602 892 
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 273,240 355,447 171,696 127,257 75,131 76,031 6,026 4,505 526,093 563,240 

รวม 273,240 355,447 171,696 127,257 75,131 76,031 6,628 5,397 526,695 564,132 

           
ดอกเบีย้จ่าย         (531) (1,727) 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย        (40,035) (40,245) 
          
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้        52,414 114,402 

          
รวมสินทรพัย ์        1,968,168 1,907,159 

รวมหน้ีสิน        314,285 264,034 

 
ลูกคา้รายใหญ่  
ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 และ 2563 รายไดจ้ากลูกคา้หลกัซึ่งเป็นหน่วยงานภาครฐัและบรษิทัเอกชน จ านวน 476.58 ลา้นบาท และ 530.11 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 
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22. สินทรพัยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 
    

มลูคา่ตามบญัชแีละมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิในแต่ละประเภท ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 มรีายละเอยีดดงันี้ 
 
      (หน่วย : พนับาท) 

งบการเงนิรวม 
     มลูคา่ยตุธิรรม 

 
ราคาทุนตดั
จ าหน่าย 

มลูคา่
ยตุธิรรมผา่น
ก าไรขาดทุน 

มลูคา่ยตุธิรรม
ผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น รวม 

 
 

ระดบั 1 

 
 

ระดบั 2 

 
 

ระดบั 3 

 
 

รวม 
         

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน         
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 96,574        -             - 96,574        -        -        -        - 
เงนิลงทุนชัว่คราว        - 585,015             - 585,015        - 585,015        - 585,015 
ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สุทธ ิ 170,821        -             - 170,821        -        -        -        - 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้ 101        -            - 101        -        -       -        - 
รวมสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 267,496 585,015            - 852,511        - 585,015       - 585,015 

         

หน้ีสินทำงกำรเงิน         
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 12,657        -            - 12,657        -        -        -        - 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 178,836        -            - 178,836        -        -        -        - 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 13,225        -            - 13,225        -        -        -        - 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น  
   (สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศ) 

           
          - 

 
752 

         
           - 

 
752 

   
       - 

 
752 

    
       - 

 
752 

รวมหน้ีสินทำงกำรเงิน 204,718             752            - 205,470        - 752        - 752 
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      (หน่วย : พนับาท) 
งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

     มลูคา่ยตุธิรรม 

 
ราคาทุนตดั
จ าหน่าย 

มลูคา่
ยตุธิรรมผา่น
ก าไรขาดทุน 

มลูคา่ยตุธิรรม
ผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น รวม 

 
 

ระดบั 1 

 
 
 ระดบั 2 

 
 
ระดบั 3 

 
 

รวม 
         
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน         
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 70,312        -             - 70,312        -        -        -        - 
เงนิลงทุนชัว่คราว        - 379,891             - 379,891        - 379,891        - 379,891 
ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สุทธ ิ 145,802        -            - 145,802       -      -       -       - 
รวมสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 216,114 379,891            - 596,005       - 379,891       - 379,891 

         
หน้ีสินทำงกำรเงิน         
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 12,657        -             - 12,657        -        -        -        - 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 178,428        -             - 178,428        -        -        -        - 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 13,225        -            - 13,225       -       -        -       - 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น         
   (สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศ)        - 752            - 752       -        752       -        752 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงิน 204,310            752            - 205,062      -        752       -        752 
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23. ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึน้ 
 
23.1   ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัและบรษิทัย่อยทางอ้อมมภีาระผูกพนัจากการทีธ่นาคารในประเทศไดอ้อก

หนังสอืค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัการปฏบิตัติามสญัญาซึ่งเป็นไปตามปกตธิุรกจิเป็นจ านวนเงนิรวมประมาณ    
34.75 ลา้นบาท และ 0.02 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

       23.2   ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัมภีาระผกูพนัเกีย่วกบัการซือ้สนิคา้เป็นจ านวนเงนิ 24.52 ลา้นบาท 
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