
 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย                                            

ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 

 
 

 

 

 

 

 

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทั ควิทซี ีเอนเนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) และ 

บรษิทัย่อย (“กลุ่มบรษิทั”) ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นรวมและ

เฉพาะของบรษิทั สําหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 งบแสดงการเปลี่ยนแปลง

ส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและเฉพาะของบรษิทั และงบกระแสเงนิสดรวมและเฉพาะของบรษิทั สําหรบังวดเก้าเดอืน

สิ้นสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (รวมเรียกว่า “ข้อมูลทางการเงนิ

ระหว่างกาล”) ซึ่งผูบ้รหิารของบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทาํและนําเสนอขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล

เหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็น

ผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เรื่อง การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิ

ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถาม

บุคลากรซึง่ส่วนใหญ่เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทาน

อื่น การสอบทานน้ีมขีอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได้

ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นัียสําคญัทัง้หมด ซึ่งอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ ขา้พเจา้จงึไม่แสดง

ความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ข้อสรปุ 

 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทําขึ้นตามมาตรฐาน 

การบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสาํคญั จากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

เร่ืองอ่ืน 

 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ทีแ่สดงเป็นขอ้มลูเปรยีบเทยีบ ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชอีื่นทีเ่คยอยู่ในสํานักงาน

เดียวกับข้าพเจ้า ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มเีงื่อนไข โดยมีวรรคขอ้มูลและเหตุการณ์ที่เน้นเกี่ยวกบัการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีในระหว่างงวดสําหรับการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหน้ีการค้า  

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 จากวนัทีถ่อืปฏบิตัคิรัง้แรก ตามรายงานลงวนัที ่11 กุมภาพนัธ ์

2564 

 

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะของบรษิทั สําหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืน

สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2563 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะของบริษัท และ 

งบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะของบริษัท สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน ที่แสดงเป็นข้อมูล

เปรยีบเทยีบ สอบทานโดยผูส้อบบญัชดีงักล่าวขา้งตน้ โดยใหข้อ้สรุปว่าไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตใุหเ้ชื่อว่าขอ้มลูทาง

การเงนิระหว่างกาลไม่ไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล 

ในสาระสําคญั โดยมวีรรคขอ้มูลและเหตุการณ์ที่เน้นเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชใีนระหว่างงวด

สําหรบัการรบัรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการค้า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 9 

จากวนัทีถ่อืปฏบิตัคิรัง้แรก ตามรายงานลงวนัที ่12 พฤศจกิายน 2563 

 

 

 

นางสาวกญัญาณัฐ ศรีรตัน์ชชัวาลย ์

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

ทะเบยีนเลขที ่6549 

 

บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

9 พฤศจกิายน 2564 
 



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พนับาท)

30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 5 367,911 152,317 260,596 76,248

เงนิลงทุนชวัคราว 6 350,000 613,202 200,000 468,411

ลูกหนีการคา้

     - ลูกคา้ทวัไป - สุทธิ 7 147,716 179,678 125,781 152,942

     - บรษิทัทเีกยีวขอ้ง 7, 8 436 1,309 436 1,309

ลูกหนีอนื - ลูกคา้ทวัไป 683 644 10 42

ลูกหนีอนื - บรษิทัทเีกยีวขอ้ง 8 951 452 1,908 2,178

สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 9 338,581 166,541 338,581 166,544

ภาษมีลูคา่เพมิรอเรยีกคนื 39,635 20,625 36,780 17,799

คา่ใชจ้า่ยจา่ยล่วงหน้า 4,094 6,314 4,069 6,281

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 13,385 15,059 12,887 14,655

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,263,392 1,156,141 981,048 906,409

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จาํกดัในการใช้ 10 101 101 -                    -                    

เงนิลงทุนใน

  - บรษิทัยอ่ย - สุทธิ 11 -                    -                    574,756 583,994

  - บรษิทัรว่ม - สุทธิ 12 -                    -                    -                    -                    

เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทเีกยีวขอ้ง - สุทธิ 8 500 -                    500 -                    

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 13 608,829 633,322 317,897 327,767

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธิ 14 12,904 13,111 12,904 13,111

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ - สุทธิ 4,979 5,961 4,968 5,944

คา่บรกิารเชอืมต่อโครงขา่ยกระแสไฟฟ้า - สุทธิ 3,350 3,596 -                    -                    

สญัญาขายไฟฟ้า - สุทธิ 85,764 92,057 -                    -                    

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 15,700 17,321 11,890 13,915

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื 15,940 14,053 14,710 12,831

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 748,067 779,522 937,625 957,562

รวมสินทรพัย์ 2,011,459 1,935,663 1,918,673 1,863,971

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหวา่งกาลนี 1

งบการเงินเฉพาะของบริษทังบการเงินรวม



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พนับาท)

30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากธนาคาร 15 76,277 -                   76,277 -                    

เจา้หนกีารคา้ 113,050 104,831 113,050 104,831

เจา้หนอีนื - ผูค้า้ทวัไป 8,650 12,212 7,945 11,743

เจา้หนอีนื - บรษิทัทเีกยีวขอ้งกนั 8 29 357 29 357

ส่วนทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนงึปี

- หนสีนิตามสญัญาเช่า 4,015 4,192 4,015 4,142

- หนสีนิตามภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 16 3,301 1,213 3,301 1,213

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 8,042 14,193 4,746 9,777

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 24,048 18,078 22,573 17,035

เงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้ 19,022 42,236 19,022 42,236

หนสีนิหมุนเวยีนอนื 35,187 21,861 33,643 20,298

รวมหนีสินหมุนเวียน 291,621 219,173 284,601 211,632

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนสีนิตามสญัญาเช่า - สุทธิ 7,404 7,587 7,404 7,587

หนสีนิตามภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิ 8, 16 15,494 16,717 14,465 15,253

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 22,898 24,304 21,869 22,840

รวมหนีสิน 314,519 243,477 306,470 234,472

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนงึของงบการเงนิระหว่างกาลนี 2

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พนับาท)

30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรอืนหุน้ - หุน้สามญั มลูค่าหุน้ละ 1 บาท

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

ทนุทอีอกจาํหน่ายและชําระเตม็มลูค่าแลว้ 

    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

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้จากการรวมธรุกจิ 42,295 42,295 -                     -                     

กําไรสะสม

 - จดัสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย 34,109 31,781 34,109 31,781

 - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 142,871 141,717 100,429 120,053

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถ้อืหุน้ -                     (2,877)                -                     -                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั 1,696,940 1,690,581 1,612,203 1,629,499

ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุมในบรษิทัย่อย  - 1,605 -                     -                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,696,940 1,692,186 1,612,203 1,629,499

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,011,459 1,935,663 1,918,673 1,863,971

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพูลพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



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

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้จากการขายและการให้บริการ

รายไดจ้ากการขาย 315,310 173,888 283,656 138,285

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 9,147 11,955 9,147 11,955

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 8, 20 324,457 185,843 292,803 150,240

ต้นทุนขายและบริการ

ตน้ทุนขาย (231,799) (113,250) (222,571) (104,256)       

ตน้ทุนบรกิาร (6,252) (8,111) (6,252) (8,111)          

รวมต้นทุนขายและบริการ 20 (238,051) (121,361) (228,823) (112,367)       

กาํไรขนัต้น 86,406 64,482 63,980 37,873

รายไดอ้นื 20 1,342 4,226 2,318 5,208

รายไดเ้งนิปันผล 8, 11  -  -  - 21,000

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 87,748 68,708 66,298 64,081

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (10,238) (9,428) (10,238) (9,428)          

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 8 (27,627) (25,790) (25,288) (22,704)        

รวมค่าใช้จ่าย (37,865) (35,218) (35,526) (32,132)        

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 49,883 33,490 30,772 31,949

ตน้ทุนทางการเงนิ 20 (423) (374) (412) (354)            

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 49,460 33,116 30,360 31,595

ภาษเีงนิได้ (6,404) (9,430) (4,502) (7,125)

กาํไรก่อนการดาํเนินงานทียกเลิก 43,056 23,686 25,858 24,470

กาํไรของการดาํเนินงานทยีกเลกิ  - 15  - -              

กาํไรสาํหรบังวด 43,056 23,701 25,858 24,470

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

รายการทตีอ้งจดัประเภทใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

   ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงคา่งบการเงนิ - สุทธจิากภาษเีงนิได้  - 36  - -              

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษีเงินได้  - 36  - -              

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด 43,056 23,737 25,858 24,470

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



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

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน

(หน่วย : พนับาท)

2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) 

ส่วนทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 43,056           23,699 25,858           24,470

ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม -                2 -                -                

43,056           23,701 25,858           24,470

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส่วนทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 43,056           23,729 25,858           24,470

ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม -                8 -                -                

43,056           23,737 25,858           24,470

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน

กําไร (บาทต่อหุน้) 0.13               0.07 0.08              0.07

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลยีถ่วงนําหนกั (พนัหุน้) 341,093          341,093 341,093         341,093

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพูลพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 5

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



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

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้จากการขายและการให้บริการ

รายไดจ้ากการขาย 816,579 713,344 709,800 601,752

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 27,945 29,847 28,048 29,945

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 8, 20 844,524 743,191 737,848 631,697

ต้นทุนขายและบริการ

ตน้ทุนขาย (615,241) (472,584) (588,143) (444,912)

ตน้ทุนบรกิาร (17,699) (19,065) (17,699) (19,065)

รวมต้นทุนขายและบริการ 20 (632,940) (491,649) (605,842) (463,977)

กาํไรขนัต้น 211,584 251,542 132,006 167,720

กาํไรจากการเลกิกจิการของบรษิทัยอ่ย 11 1,605  - 388  -

รายไดอ้นื 20 7,970 8,692 10,222 11,085

รายไดเ้งนิปันผล 8, 11  -  - 40,600 102,900

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 221,159 260,234 183,216 281,705

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (30,870) (26,920) (30,870) (26,920)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 8 (87,460) (83,543) (76,795) (76,055)

รวมค่าใช้จ่าย (118,330) (110,463) (107,665) (102,975)

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 102,829 149,771 75,551 178,730

ตน้ทุนทางการเงนิ 20 (954) (2,101) (926) (1,815)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 101,875 147,670 74,625 176,915

ภาษเีงนิได้ (13,678) (17,981) (6,772) (10,612)

กาํไรก่อนการดาํเนินงานทียกเลิก 88,197 129,689 67,853 166,303

ขาดทุนของการดาํเนินงานทยีกเลกิ  - (135)  -  -

กาํไรสาํหรบังวด 88,197 129,554 67,853 166,303

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

รายการทตีอ้งจดัประเภทใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

   ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงคา่งบการเงนิ - สุทธจิากภาษเีงนิได้ 2,877 116  -  -

รายการทตีอ้งไมจ่ดัประเภทใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

   กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั - สุทธจิากภาษเีงนิได้ 434 543  - 543

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษีเงินได้ 3,311 659  - 543

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด 91,508 130,213 67,853 166,846

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 6

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



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

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน

(หน่วย : พนับาท)

2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) 

ส่วนทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 88,197 129,574 67,853 166,303

ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม -                (20)                -                -                

88,197 129,554 67,853 166,303

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส่วนทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 91,508 130,216 67,853 166,846

ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม -                (3)                  -                -                

91,508 130,213 67,853 166,846

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน

กําไร (บาทต่อหุน้) 0.26 0.38 0.20 0.49

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลยีถ่วงนําหนกั (พนัหุน้) 341,093 341,093 341,093 341,093

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพูลพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 7

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



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

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน

(หน่วย : พนับาท)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน ส่วนได้เสีย

ทีออกและ ส่วนเกินมลูค่า ส่วนเกินมลูค่าหุ้น สาํรอง ผลต่างจากการ ทีไม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ รบัชาํระแล้ว หุ้นสามญั จากการรวมธรุกิจ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร แปลงค่างบการเงิน รวม อาํนาจควบคมุ ผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 341,093 1,136,572 42,295 22,874 94,698 (2,541)                           1,634,991 1,691 1,636,682

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

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

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

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด -                  -                  -                    -                  129,574 -                               129,574 (20)                129,554

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืสาํหรบังวด -                  -                  -                    -                  543 99 642 17 659

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                  -                  -                    -                  130,117 99 130,216 (3)                  130,213

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 341,093 1,136,572 42,295 29,536 115,976 (2,442)                           1,663,030 1,688 1,664,718

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 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 -                  -                  -                    2,328 (2,328)              -                               -               -                -                  

จ่ายเงนิปันผล 18 -                  -                  -                    -                  (85,149)            -                               (85,149)          -                (85,149)            

รายการกบัผู้ถือหุ้น -                  -                  -                    2,328 (87,477)            -                               (85,149)          (1,605)            (86,754)            

กาํไรสาํหรบังวด -                  -                  -                    -                  88,197 -                               88,197 -                88,197

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืสาํหรบังวด -                  -                  -                    -                  434 2,877 3,311 -                3,311

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด -                  -                  -                    -                  88,631 2,877 91,508 -                91,508

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 341,093 1,136,572 42,295 34,109 142,871  - 1,696,940 -                1,696,940

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหวา่งกาลนี 8

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั

กาํไร (ขาดทุน) สะสม



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

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน

(หน่วย : พนับาท)

ทุนเรือนหุ้น

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า สาํรอง

หมายเหตุ รบัชาํระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร รวม

งบการเงินเฉพาะของบริษทั

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 341,093 1,136,572 22,874 52,460 1,552,999

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

จา่ยเงนิปันผล -                          -                          -                           (102,177)                   (102,177)                   

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

กาํไรสาํหรบังวด -                          -                          -                           166,303 166,303

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืสาํหรบังวด -                          -                          -                           543 543

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด -                          -                          -                           166,846 166,846

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 341,093 1,136,572 29,536 110,467 1,617,668

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

จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                          -                          2,328 (2,328)                       -                           

จา่ยเงนิปันผล 18 -                          -                          -                           (85,149)                     (85,149)                     

รายการกบัผูถ้ือหุ้น -                          -                          2,328 (87,477)                     (85,149)                     

กาํไรสาํหรบังวด -                          -                          -                           67,853 67,853

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด -                          -                          -                           67,853 67,853

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 341,093 1,136,572 34,109 100,429 1,612,203

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนิระหวา่งกาลนี 9

กาํไร (ขาดทุน) สะสม



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

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน

(หน่วย : พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 101,875 147,535 74,625 176,915 -            -            

รายการปรบัปรงุกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสทุธิ

   ไดม้าจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจําหน่าย 61,382 60,712 39,042 38,264

ค่าเผอื (กลบัรายการค่าเผอื) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (3,101)           379 (3,101)           379

ค่าเผอืสนิคา้เสอืมคุณภาพและมูลค่าสนิคา้ลดลง 1,211 1,520 1,211 1,520

กําไรจากการจําหน่ายสนิทรพัยถ์าวร (1,385)           (1,217)           (766)              (1,227)           

ขาดทุนทยีงัไม่เกดิขนึจากอตัราแลกเปลยีน 2,727 748 2,727 748

กําไรจากการขายเงนิลงทุนชวัคราว (1,800)           (1,606)           (1,292)           (1,545)           

กําไรจากการเปลยีนแปลงในมูลค่ายตุธิรรมของเงนิลงทุน -               (726)              -               (136)              

กลบัรายการหนีสนิตามสญัญาเช่าจากการยกเลกิสญัญา (580)              -               (580)              -               

ตดัจําหน่ายสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 569 -               569 -               

กําไรจากการเลกิกจิการของบรษิทัยอ่ย (1,605)           -               (388)              -               

กลบัรายการค่าเผอืการดอ้ยค่าของเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัรว่ม -               (100)              -               (100)              

ประมาณการหนีสนิตามภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 1,150 1,246 1,066 1,062

เงนิปันผลรบั -               -               (40,600)          (102,900)        

ดอกเบยีจ่าย 954 2,101 926 1,815

เงินสดรบัจากการดาํเนินงานกอ่นการเปลียนแปลง

  ในสินทรพัยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 161,397 210,592 73,439 114,795

   สินทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพิมขนึ) 

ลูกหนีการคา้ - ลูกคา้ทวัไป 34,979 (8,381)           30,178 (12,701)          

ลูกหนีการ    - บรษิทัทเีกยีวขอ้ง 873 (99)               873 (99)               

ลูกหนีอนื - ลูกคา้ทวัไป (39)               (1,895)           32 (558)              

ลูกหนีอนื - บรษิทัทเีกยีวขอ้ง (499)              (60)               270 435

สนิคา้คงเหลอื (173,251)        (2,304)           (173,248)        (2,277)           

ภาษมีูลค่าเพมิรอเรยีกคนื (19,010)          4,767 (18,981)          4,777

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 2,220 (370)              2,212 (321)              

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 1,933 (4,839)           1,958 (4,835)           

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื (1,887)           (366)              (1,879)           385

   หนีสินดาํเนินงานเพิมขนึ (ลดลง)

เจา้หนีการคา้ 5,576 14,439 5,576 14,539

เจา้หนีอนื - ผูค้า้ทวัไป (3,562)           4,528 (3,798)           4,456

เจา้หนีอนื - บรษิทัทเีกยีวขอ้ง (328)              (21)               (328)              (21)               

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5,970 9,927 5,538 8,658

เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ (23,214)          (861)              (23,214)          (861)              

หนีสนิหมุนเวยีนอนื (6,772)           (204)              (6,753)           83

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน (15,614)          224,853 (108,125)        126,455

จ่ายดอกเบยี (697)              (1,855)           (692)              (1,601)           

จ่ายภาษเีงนิได้ (17,480)          (10,909)          (9,777)           (5,816)           

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (33,791)          212,089 (118,594)        119,038

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพูลพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )
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บริษทั คิวทีซี เอนเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน

(หน่วย : พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จาํกดัในการใชล้ดลง     -                 21,497 -                 -                 

เงนิลงทุนชวัคราวเพมิขนึ (103,000)         (67,500)           (43,000)           (60,000)           

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนชวัคราว 368,002 -                 312,703 -                 

เงนิสดรบัจากการเลกิกจิการของบรษิทัยอ่ย -                 -                 9,663 -                 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัทเีกยีวขอ้งลดลง (เพมิขนึ) (500)               100 (500)               100

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 1,758 1,233 917 1,233

ซอืสนิทรพัย์ (26,007)           (27,354)           (24,608)           (24,998)           

ซอืโปรแกรมคอมพวิเตอร์ (546)               (3,015)            (546)               (3,015)            

เงนิสดรบัจากเงนิปันผล -                 -                 40,600 102,900

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 239,707 (75,039)           295,229 16,220

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากธนาคารเพมิขนึ (ลดลง) 76,277 (61,135)           76,277 (61,135)           

จ่ายชําระเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร -                 (24,299)           -                 (1,739)            

จ่ายชําระหนีสนิตามสญัญาเช่า (3,563)            (2,847)            (3,513)            (2,701)            

จ่ายเงนิปันผล (65,051)           (91,157)           (65,051)           (91,157)           

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 7,663             (179,438)         7,713             (156,732)         

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิของบรษิทัยอ่ย

ทเีป็นเงนิตราต่างประเทศ 2,015 145 -                 -                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ (ลดลง) – สทุธิ 215,594 (42,243)           184,348 (21,474)           

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินงวด 367,911 101,992 260,596 47,291

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม

รายการทไีมใ่ช่เงนิสด

เงนิปันผลคา้งจ่าย 20,098 11,020 20,098 11,020

รบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนีสนิตามสญัญาเช่า 3,783 10,647 3,783 10,647

ซอืสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงนิ -                 1,604 -                 1,604

____________________________ กรรมการ ______________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )
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 (   นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ   )  ( นายเรอืงชยั กฤษณเกรยีงไกร  )  

  

บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สาํหรบังวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 

1. ลกัษณะการดาํเนินงาน 

 

บรษิัท ควิทซี ีเอนเนอร์ยี่ จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลติและจําหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้าตามคําสัง่ซื้อของลูกคา้          

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการคา้ “QTC” และเครื่องหมายการคา้ของลูกคา้ และเป็นตวัแทน

นําเขา้และจําหน่ายผลติภณัฑ์และอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโซลาร์เซลล์ นอกจากน้ี บรษิทัยงัมกีารใหบ้รกิารดา้นต่างๆ 

แก่ลูกค้า เช่น งานตรวจสอบเช็คสภาพและบํารุงรกัษาตามกําหนดเวลางานซ่อมแซม และบํารุงรกัษาหม้อแปลง  

งานบรกิารเตมิน้ํามนัหมอ้แปลงไฟฟ้า งานบรกิารเช่าหมอ้แปลงไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อรองรบัความต้องการและอํานวย

ความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ทัง้ทีเ่ป็นลูกคา้ทีซ่ื้อหมอ้แปลงไฟฟ้าของบรษิทั และลูกคา้ทัว่ไป 

 

บรษิทัไดท้าํการยา้ยหลกัทรพัยจ์ากตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) เพื่อเขา้ซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ

ไทย (SET) ตัง้แต่วนัที ่29 กรกฎาคม 2564 เป็นตน้ไป 

 

รายละเอยีดของบรษิทัย่อย ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 11 

 

2. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 

 

2.1 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

 

งบการเงนิระหว่างกาลจดัทําขึน้สาํหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 ตามมาตรฐาน

การบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล รวมถงึแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่ระกาศใชโ้ดย

สภาวชิาชพีบญัช ีกฎระเบยีบและประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทีเ่กี่ยวขอ้ง และ

ได้นําเสนอในสกุลเงินบาทไทยโดยไม่ได้รวมข้อมูลทัง้หมดในงบการเงินประจําปีที่ได้จดัทําตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิของไทย ผู้ใช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่กับงบการเงนิสําหรบั 

ปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 

งบการเงนิระหว่างกาลฉบบัน้ีจดัทําขึ้นเป็นทางการเป็นภาษาไทย การแปลงบการเงนิฉบบัน้ีเป็นภาษาอื่นให้

ยดึถอืงบการเงนิทีจ่ดัทาํขึน้เป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ ์

 

งบการเงนิระหว่างกาลน้ีไดร้บัอนุมตัจิากกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่9 พฤศจกิายน 2564 

 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงนิรวม 

 

งบการเงนิรวมระหว่างกาลได้จดัทําขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั ควิทซีี เอนเนอร์ยี่ จํากดั (มหาชน) และ

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

และร้อยละ 99.99 ตามลําดับ และบริษัทย่อยทางอ้อม บริษัท คิว โซลาร์ 1 จํากัด ซึ่งบริษัทย่อยถือหุ้น 
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 (   นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ   )  ( นายเรอืงชยั กฤษณเกรยีงไกร  )  

  

รอ้ยละ 100 และไดจ้ดัทําขึน้โดยใชห้ลกัเกณฑ์เดยีวกบังบการเงนิรวมสําหรบัสําหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

2563 โดยมกีารเปลีย่นแปลงในบรษิทัย่อยในระหว่างงวด ดงัน้ี 

 

- QTC – Panco Co., Ltd. (บรษิทัย่อย) ได้จดทะเบยีนเลกิกิจการกบักระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้

ของสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เมื่อวนัที่ 5 มถิุนายน 2563 และบรษิัทย่อย 

ไดด้าํเนินการชาํระบญัชเีรยีบรอ้ยแลว้เมื่อวนัที ่26 มกราคม 2564 

 

ยอดสนิทรพัย์รวมของบรษิทัย่อย ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และรายไดร้วมของ          

บรษิทัย่อยสาํหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 และ 2563 ในงบการเงนิรวมสรุปได้

ดงัน้ี 
 

  

 

 

สนิทรพัยร์วมของบรษิัทย่อยคดิเป็น

อตัรารอ้ยละในสนิทรพัยร์วม 

รายไดร้วมของบรษิัทย่อยคดิเป็น                     

อตัรารอ้ยละในรายไดร้วม 

  สถานทีห่ลกั 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

สําหรบังวดสามเดอืน 

สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 

สําหรบังวดเกา้เดอืน 

สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 

บรษิทัย่อย ลกัษณะธุรกจิ ของธุรกจิ 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

         

ทางตรง         

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

บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล                

พาวเวอร ์จํากดั 

ลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้า

พลงังานทดแทน 

 

ไทย 29.09 28.33 0.05 0.06 

 

0.10 0.09 

         

ทางออ้ม         

บรษิทั ควิ โซลาร ์1 จํากดั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ ไทย 23.18 27.17 9.64 18.80 

 

12.51 14.92 

 

ยอดคงค้างและรายการระหว่างกนัของบรษิทัและบรษิทัย่อยที่สําคญัและยอดเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยไดม้กีาร             

หกักลบออกจากงบการเงนิรวมแลว้ 

 

งบการเงนิรวมจดัทําขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชเีดยีวกันสําหรบัรายการบญัชทีี่เหมอืนกันสําหรบัการจดัทํา              

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทัหรอืเหตุการณ์ทางบญัชทีีค่ลา้ยคลงึกนั 

 

บรษิทัย่อย 

บรษิัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบรษิทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบรษิทัเปิดรบัหรอืมี

สทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี่ยวขอ้งกบักจิการนัน้และมคีวามสามารถในการใชอํ้านาจเหนือกจิการนัน้

ทําใหเ้กดิผลกระทบต่อจาํนวนเงนิผลตอบแทนของบรษิทั งบการเงนิของบรษิทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงนิรวม 

นับแต่วนัทีม่กีารควบคุมจนถงึวนัทีก่ารควบคุมสิน้สุดลง  

 

3. นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 

งบการเงนิระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชเีช่นเดยีวกบัทีใ่ชส้าํหรบัการจดัทาํงบการเงนิของกลุ่มบรษิทั

สําหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ยกเวน้ การปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรุง

ใหม่ การตคีวามมาตรฐาน รวมถงึแนวปฏบิตัทิางการบญัช ีซึ่งมผีลบงัคบัใชส้ําหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีทีเ่ริม่ในหรอื

หลงัวนัที ่1 มกราคม 2564 ดงัต่อไปน้ี 
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3.1 มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 8 เรื่อง นโยบาย 

การบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผดิพลาด 

 

  ไดม้กีารปรบัปรุงคํานิยามของ “ความมสีาระสําคญั” โดยใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิและกรอบแนวคดิ และอธบิายถึงการนําความมสีาระสําคญัไปประยุกต์ได้ชดัเจนขึ้นในมาตรฐาน 

การบญัชฉีบบัที่ 1 ทัง้น้ี การปรบัปรุงดงักล่าวยงัทําให้มกีารปรบัปรุง TFRS ฉบบัอื่น ได้แก่ TAS 8 TAS 10 

TAS 34 และ TAS 37 

 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 เรื่อง การรวมธุรกจิ 

 

มาตรฐานฉบบัน้ี มกีารปรบัปรุงขอ้พจิารณาเรื่องต่างๆ ดงัน้ี 

 

- เพิม่ทางเลอืกให้กบักิจการในการทํา “การทดสอบการกระจุกตวั (Concentration Test)” เพื่อประเมนิว่า

รายการที่่ซือ้มานัน้เป็นสนิทรพัยห์รอืการรวมธุรกจิ 

 

- ปรบัปรุงคํานิยามของ “ธุรกิจ” ใหม่ ซึ่งกําหนดให้การได้มาซึ่งธุรกิจต้องรวมถึงขอ้มูลปัจจยันําเขา้และ

กระบวนการทีส่ําคญัเป็นอย่างน้อยซึง่เมื่อนํามารวมกนัมส่ีวนอย่างมนัียสําคญัทําใหเ้กดิความสามารถใน

การสรา้งผลผลติ รวมทัง้ปรบัปรุงคํานิยามของ “ผลผลติ” โดยใหค้วามสนใจในตวัของสนิคา้และบรกิารที่

ใหก้บัลูกคา้ และตดัเรื่องการอา้งองิความสามารถในการลดตน้ทุนออกไป 

 

3.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่7 เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 

 

 มกีารปรบัเปลี่ยนขอ้กําหนดการบญัชป้ีองกนัความเสี่ยงโดยเฉพาะ เพื่อลดผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้จากความ 

ไม่แน่นอนทีเ่กดิจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอ้างองิ รวมถงึผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงนิสดตาม

สญัญา หรอืความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเสี่ยงทีเ่กิดขึ้นจากการเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยอ้างองิไปใชอ้ตัรา

ดอกเบี้ยอ้างอิงอื่นแทน เช่น อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่กําหนดจากธุรกรรมการกู้ยืม (Interbank offer rates - 

IBORs) นอกจากน้ี การปรบัปรุงได้กําหนดใหก้ิจการใหข้อ้มลูเพิม่เติมเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ของการป้องกนั

ความเสีย่งทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นัน้ 

 

3.4 กรอบแนวคดิสาํหรบัการรายงานทางการเงนิ 

 

กรอบแนวคดิได้ปรบัปรุงคํานิยามของสนิทรพัย์และหน้ีสนิ และเกณฑ์ในการรบัรู้รายการสนิทรพัย์และหน้ีสนิ 

ในงบการเงนิ โดยมกีารเพิม่เตมิหลกัการและแนวปฏบิตัใินเรื่องต่อไปน้ี 

 

- การวดัมลูค่ารายการ ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิารณาในการเลอืกเกณฑก์ารวดัมลูค่า 

- การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล รวมถึงการจดัประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

- การตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิออกจากงบการเงนิ 
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นอกจากน้ี กรอบแนวคดิน้ียงัอธบิายเกี่ยวกบัความรบัผดิชอบตามหน้าที่ การใช้ความระมดัระวงั และความ 

ไม่แน่นอนของการวดัมูลค่าในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิ โดยการปรบัปรุงกรอบแนวคดิทําใหม้กีารปรบัปรุง

การอ้างอิงกรอบแนวคดิใน 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 

 

3.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า 

 

มาตรฐานฉบบัน้ีไดม้กีารปรบัปรุง เรื่อง การยนิยอมลดค่าเช่าทีเ่กี่ยวขอ้งกบั Covid-19 ซึ่งใหท้างเลอืกแก่ผูเ้ช่า

ในการไม่ต้องประเมินว่าการได้รับการลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19 ที่เข้าเงื่อนไขตามมาตรฐานนัน้  

เป็นการเปลีย่นแปลงสญัญาเช่า 

 

อย่างไรกต็าม กลุ่มบรษิทัไดถ้อืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงน้ีเป็นครัง้แรกซึง่มผีลบงัคบั

ใชต้ัง้แต่รอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2564 และไม่ไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่

ยงัไม่มผีลบงัคบัใชม้าถอืปฏบิตัก่ิอนวนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้ทัง้น้ี การถอืปฏบิตัดิงักล่าวไม่มผีลกระทบอย่างมสีาระสําคญั

ต่องบการเงนิ 

 

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 

 30 กนัยายน 

2564  

31 ธนัวาคม  

2563 

 30 กนัยายน 

2564  

31 ธนัวาคม  

2563 
        

เงนิสด  381  78  375  63 

เงนิฝากธนาคาร - บญัชกีระแสรายวนั 200,789  36,671  109,758  26,871 

เงนิฝากธนาคาร - บญัชอีอมทรพัย ์ 166,741  115,568  150,463  49,314 

รวม 367,911  152,317  260,596  76,248 
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6. เงินลงทุนชัว่คราว 

 

รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 มดีงัน้ี 

 

   (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

    

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

บวก เงนิลงทุนเพิม่ 103,000  43,000 

หกั เงนิสดรบัจากการจาํหน่าย                                                                      (368,002)  (312,703) 

บวก กําไรจากการจาํหน่าย 1,800  1,292 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 350,000  200,000 

 

ในระหว่างงวด กลุ่มบรษิทัไดพ้จิารณานําเงนิลงทุนชัว่คราวทีไ่ดล้งทุนไวใ้นกองทุนเปิดบางส่วนไปฝากไวก้บัธนาคาร

ในบญัชเีงนิฝากประเภทออมทรพัย์และกระแสรายวนั ซึ่งใหผ้ลตอบแทนทีแ่น่นอนและสูงกว่าผลตอบแทนทีไ่ดร้บัจาก

กองทุนเปิดดังกล่าว นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทยงัได้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเดิม เพื่อลงทุนในกองทุนเปิดที่มี

ผลตอบแทนทีส่งูขึน้ 

 

7. ลูกหน้ีการค้า – สุทธิ 

 

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 30 กนัยายน 

2564  

31 ธนัวาคม  

2563 

 30 กนัยายน 

2564  

31 ธนัวาคม  

2563 

        

ลูกคา้ทัว่ไป  177,499  212,562  155,564  185,826 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั      436  1,309  436  1,309 

รวม 177,935  213,871  156,000  187,135 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (29,783)  (32,884)  (29,783)  (32,884) 

สุทธ ิ 148,152  180,987  126,217  154,251 
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ยอดคงเหลอืของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 แยกตามอายุหน้ีทีค่า้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

(หน่วย : พนับาท)   

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 30 กนัยายน 

2564  

31 ธนัวาคม  

2563 

 30 กนัยายน 

2564  

31 ธนัวาคม  

2563 

        
ลูกหน้ีการคา้ – ลูกคา้ทัว่ไป – สุทธ ิ

ยงัไมถ่งึกําหนดชาํระ 107,095  171,221  85,160  144,485 

เกนิกําหนดชาํระ :        

     ไม่เกนิ 3 เดอืน 36,629  5,858  36,629  5,858 

     3 – 6 เดอืน 617              -  617              - 

     7 – 12 เดอืน             -  6,145             -  6,145 

     มากกว่า 12 เดอืน 33,158  29,338  33,158  29,338 

รวม 177,499  212,562  155,564  185,826 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (29,783)  (32,884)  (29,783)  (32,884) 

สุทธ ิ 147,716  179,678  125,781  152,942 
        

ลูกหน้ีการคา้ – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง        

ยงัไมถ่งึกําหนดชาํระ             -  757             -  757 

เกนิกําหนดชาํระ :        

     ไม่เกนิ 3 เดอืน 436  552  436  552 

รวม 436  1,309  436  1,309 
 

โดยปกตริะยะเวลาการใหส้นิเชื่อแก่ลูกคา้ของกลุ่มบรษิทั มรีะยะเวลาตัง้แต่ 30 – 90 วนั 
 

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ลูกหน้ีการค้าบางรายซึ่งเกินกําหนดชําระ 12 เดือนขึ้นไปอยู่

ระหว่างการผ่อนชาํระ 
 

บรษิทัมรีายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 

และ 2563 ดงัน้ี 

 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 

 2564 2563 

 
 

 

ณ วนัที ่1 มกราคม 32,884 34,755 

บวก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า                      - 2,577 

หกั กลบัรายการค่าเผื่อผลขาดทนุจากการดอ้ยค่า (3,101) (2,198) 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 29,783 35,134 
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8. รายการระหว่างบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

บรษิทัมรีายการธุรกจิกบับรษิทัและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั บรษิทัเหล่าน้ีเกีย่วขอ้งกนัโดยมกีารถอืหุน้ และ/หรอืกรรมการ

ร่วมกนั รายการธุรกจิดงักล่าวแสดงไวใ้นงบการเงนิตามเงือ่นไขและเกณฑก์ารคา้ทัว่ไป และใกลเ้คยีงกบัราคาตลาด 
 

รายการธุรกิจระหว่างบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสําคัญสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุด 

วนัที ่30 กนัยายน 2564 และ 2563 มดีงัน้ี 
 

(หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 นโยบาย                      

การกําหนดราคา 

สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 

 2564 2563 2564 2563 

      

รายไดจ้ากการขาย      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ราคาตลาด 408 1,545 408 1,545 

บรษิทัย่อยทางออ้ม ราคาตลาด        -        -        - 290 

รวม  408 1,545 408 1,835 

      

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร      

บรษิทัย่อย ตามทีต่กลงร่วมกนั        -        - 96 96 

บรษิทัย่อยทางออ้ม ตามทีต่กลงร่วมกนั        -        -         1,050         1,050 

รวม         -        - 1,146 1,146 

      

รายไดอ้ื่น      

บรษิทัย่อย ตามทีต่กลงร่วมกนั        -        - 34 34 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ราคาตลาด        -              2        -         2 

รวม         -        2 34 36 

      

รายไดด้อกเบีย้รบั      

บรษิทัร่วม รอ้ยละ 5.09 - 5.50 ต่อปี 154 151 154 151 

      

รายไดเ้งนิปันผล      

บรษิทัย่อย ตามมตขิองทีป่ระชุม

กรรมการ        -        -        - 21,000 

      

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ตามทีต่กลงร่วมกนั 39   20 39 20 
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(หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 นโยบาย                      

การกําหนดราคา 

สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 

 2564 2563 2564 2563 

      

ค่าตอบแทนผูบ้รหิารสาํคญั      

ผลประโยชน์ปัจจุบนั  7,015 6,887 6,535 6,407 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 140 132 128 124 

รวม  7,155 7,019 6,663 6,531 
 

 

(หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 นโยบาย                      

การกําหนดราคา 

สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 

 2564 2563 2564 2563 

      

รายไดจ้ากการขาย      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ราคาตลาด 4,332 3,430 4,332 3,430 

บรษิทัย่อยทางออ้ม ราคาตลาด        -        - 23 508 

รวม  4,332 3,430 4,355 3,938 

      

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร      

บรษิทัย่อย ตามทีต่กลงร่วมกนั        -        - 288 288 

บรษิทัย่อยทางออ้ม ตามทีต่กลงร่วมกนั        -        - 3,150 3,150 

รวม         -        - 3,438 3,438 

      

รายไดอ้ื่น      

บรษิทัย่อย ตามทีต่กลงร่วมกนั        -        - 102 102 

บรษิทัย่อยทางออ้ม ตามทีต่กลงร่วมกนั        -       2 106        2 

รวม         -        2 208 104 

      

รายไดด้อกเบีย้รบั      

บรษิทัร่วม รอ้ยละ 5.09 - 5.50 ต่อปี 451 450 451 450 

      

รายไดเ้งนิปันผล      

บรษิทัย่อย ตามมตขิองทีป่ระชุม

กรรมการ        - 

 

       - 40,600 102,900 
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(หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 นโยบาย                      

การกําหนดราคา 

สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 

 2564 2563 2564 2563 

      

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ตามทีต่กลงร่วมกนั 71   20 71 20 

      

ค่าตอบแทนผูบ้รหิารสาํคญั      

     ผลประโยชน์ปัจจุบนั  21,341 22,786 19,901 21,346 

     ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 421 395 384 371 

รวม  21,762 23,181 20,285 21,717 

 

ยอดคงเหลอืทีม่สีาระสําคญักบับรษิทัและบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563       

มดีงัน้ี 

 

   (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 

 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563       

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563       

      

ลูกหน้ีการคา้ – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      

     บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  436 1,309 436 1,309 

      

ลูกหน้ีอื่น – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      

     บรษิทัย่อย             -           - 957 1,726 

     บรษิทัร่วม  951 452 951 452 

รวม  951 452 1,908 2,178 

      

เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      

บรษิทัร่วม  11,400 10,900 11,400 10,900 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  (10,900) (10,900) (10,900) (10,900) 

สุทธ ิ  500           - 500          - 

      

เจา้หน้ีอื่น – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      

บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้ง             29 357         29 357 

      

หน้ีสนิตามภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน     

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – ผูบ้รหิารสาํคญั 6,379 5,011 5,489 4,773 

 



__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            21 

 (   นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ   )  ( นายเรอืงชยั กฤษณเกรยีงไกร  )  

  

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทมเีงนิใหกู้้ยมืแก่บรษิทัร่วม จํานวน 11.40 ล้านบาท และ 

10.90 ล้านบาท ตามลําดบั เพื่อเป็นการสนับสนุนสภาพคล่องของบรษิทัร่วม เงนิใหกู้้ยมืดงักล่าวมดีอกเบี้ยในอตัรา                       

ร้อยละ 5.09 - 5.50 ต่อปี ไม่มคีํ้าประกนั ทัง้น้ี บรษิทัไม่มคีวามประสงค์ที่จะเรยีกชําระคนืเงนิกู้ยมืดงักล่าวภายใน

ระยะเวลา 1 ปี  
 

9. สินค้าคงเหลือ – สุทธิ 

 

   (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563       

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563       

     

วตัถุดบิ 127,803 69,534 127,803 69,534 

งานระหว่างทาํ  44,430 21,297 44,430 21,297 

สนิคา้สาํเรจ็รปู 168,777 82,795 168,777 82,798 

สนิคา้ระหว่างทาง 5,928 61 5,928 61 

รวม 346,938 173,687 346,938 173,690 

หกั ค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมคุณภาพและมลูค่า 

         สนิคา้ลดลง (8,357) (7,146) (8,357) (7,146) 

สนิคา้คงเหลอื – สุทธ ิ 338,581 166,541 338,581 166,544 

 

บริษัทมีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและมูลค่าสินค้าลดลงสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่  

30 กนัยายน 2564 และ 2563 ดงัตอ่ไปน้ี 

 

  (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 

  2564  2563 

     

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม   7,146  5,282 

ค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมคุณภาพและมลูค่าสนิคา้ลดลง   1,211  1,520 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน  8,357  6,802 

 

10. เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจาํกดัในการใช้ 

 

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทย่อยทางอ้อมมเีงินฝากธนาคารจํานวน 0.10 ล้านบาท  

มขีอ้จาํกดัการใชเ้น่ืองจากเป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนับตัรเตมิน้ํามนั 
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11. เงินลงทุนในบริษทัย่อย – สุทธิ 
 

     (หน่วย : พนับาท) 

     งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 ทุนชําระแล้ว  สดัส่วนเงนิลงทุน (รอ้ยละ)  วธิรีาคาทุน  รายไดเ้งนิปันผล 

 

30 กนัยายน 

2564  

31 ธนัวาคม 

2563  

30 กนัยายน 

2564  

31 ธนัวาคม 

2563 

 30 กนัยายน

2564  

31 ธนัวาคม 

2563 

 30 กนัยายน 

2564  

31 ธนัวาคม 

2563 

บรษิทัย่อยทางตรง                

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

บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล พาวเวอร์ จํากดั 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 ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย         (125,244)  (134,661)         -         - 

สุทธ ิ             574,756  583,994         (40,600)  (102,900) 

 

บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล พาวเวอร ์จาํกดั (บรษิทัย่อยทางตรง) 

 

เมื่อวนัที่ 18 มนีาคม 2564 คณะกรรมการของบรษิทั ควิทซี ีโกลบอล เพาเวอร์ จํากดั มมีติลดทุนจดทะเบยีนจํานวน 58.10 ล้านบาท เพื่อลดขาดทุนสะสมของบรษิัทย่อยจากทุนจด

ทะเบยีนเดมิจํานวน 560.00 ล้านบาท เป็นจํานวน 501.90 ล้านบาท โดยการลดมูลค่าหุ้นสามญัจากเดมิมูลค่าทีต่ราไว ้8.00 บาทต่อหุน้ เป็นมูลค่าทีต่ราไว ้7.17 บาท ต่อหุน้ สําหรบั 

หุน้สามญัจาํนวน 70.00 ลา้นหุน้ 

 

เมื่อวนัที่ 8 มถิุนายน 2564 คณะกรรมการของบรษิัท ควิทซีี โกลบอล เพาเวอร์ จํากดั มมีติอนุมตัิจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่บรษิัท ควิทซี ีเอนเนอร์ยี่ จํากดั (มหาชน) สําหรบั 

หุน้สามญั จาํนวน 70.00 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.58 บาท รวมเป็นเงนิจาํนวน 40.60 ลา้นบาท โดยบรษิทั ควิทซี ีโกลบอล เพาเวอร ์จาํกดั จา่ยเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่ 

21 มถิุนายน 2564 

 

บรษิทั ควิ โซลาร ์1 จาํกดั (บรษิทัย่อยทางออ้ม) 

 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท คิว โซลาร์ 1 จํากัด มีมติอนุมตัิจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จํากัด สําหรับหุ้นสามญั จํานวน  

2.20 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 46.00 บาท รวมเป็นเงนิจาํนวน 101.20 ลา้นบาท โดยบรษิทั ควิ โซลาร ์1 จาํกดั จ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่27 พฤษภาคม 2564
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บริษัทมีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่                                    

30 กนัยายน 2564 และ 2563 ดงัน้ี 

 

(หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  2564  2563 

     

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม   134,661  134,661 

กลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่า             (9,417)             - 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน  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

จํานวน 1.61 ล้านบาท และ 0.39 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุนรวมและเฉพาะของบรษิัทสําหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุด

วนัที ่30 กนัยายน 2564 ตามลําดบั 
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12. เงินลงทุนในบริษทัร่วม – สุทธิ  

 

                (หน่วย : พนับาท) 

         งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

   ทุนชําระแลว้  สดัส่วนเงนิลงทุน (รอ้ยละ)  วธิสี่วนไดเ้สยี  วธิรีาคาทุน 

 ประเภทกจิการ  

30 กนัยายน 

2564  

31 ธนัวาคม 

2563  

30 กนัยายน 

2564  

31 ธนัวาคม 

2563 

 30 กนัยายน 

2564 

 

 

31 ธนัวาคม 

2563 

 30 กนัยายน 

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 

 

ในระหว่างงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2564 มีรายการเปลี่ยนแปลงอย่างย่อในบญัช ีที่ดิน อาคาร และ

อุปกรณ์ ดงัน้ี 

 

   (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    

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

ซื้อสนิทรพัยร์ะหว่างงวด 26,007  24,608 

มลูค่าสุทธติามบญัชขีองสนิทรพัยท์ีจ่าํหน่ายระหว่างงวด (465)  (238) 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรบังวด (50,035)  (34,240) 

มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 608,829  317,897 

 

14. สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ - สุทธิ 

 

ในระหว่างงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 มรีายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ดงัน้ี 

 

  (หน่วย : พนับาท) 

 

 งบการเงนิรวมและ                  

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

   
มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2564  13,111 

บวก เพิม่ขึน้ระหว่างงวด  3,783 

หกั ลดลงระหว่างงวด  (711) 

หกั ค่าเสื่อมราคาสาํหรบังวด  (3,279) 

มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่30 กนัยายน 2564  12,904 

 

15. เงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร 

 

(หน่วย : พนับาท) 

 

 

งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 อตัราดอกเบีย้

รอ้ยละต่อปี 

30 กนัยายน

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 
    

หน้ีสนิภายใตส้ญัญาทรสัตร์ซีทีส ์ 2.27 - 2.95 76,277        - 

 

ในระหว่างงวด บรษิทัทาํสญัญากูย้มืเงนิระยะสัน้กบัธนาคารแหง่หน่ึง โดยมวีงเงนิสนิเชื่อรวมจาํนวน 180.00 ลา้นบาท 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคารดงักล่าวเป็นเงนิกูท้ีป่ลอดภาระคํ้้าประกนั 
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16. หน้ีสินภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน 

 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 กลุ่มบริษัทมีรายการเปลี่ยนแปลงหน้ีสินตามภาระผูกพัน

ผลประโยชน์พนักงาน ดงัต่อไปน้ี 

 

   (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

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

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 1,150  1,066 

ตน้ทุนทางการเงนิ 257  234 

กําไรจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั (542)                           - 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 18,795  17,766 

หกั ส่วนทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี (3,301)  (3,301) 

สุทธ ิ 15,494  14,465 

 

17. รายได้ 

 

บรษิทัประกอบธุรกจิผลติและจาํหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้าและผลติตามคาํสัง่ซื้อของลูกคา้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

ภายใต้เครื่องหมายการค้า “QTC” และเครื่องหมายการค้าของลูกค้า โดยปัจจุบนัผลติภณัฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าของ

บรษิทั 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 
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ธุรกจิโซลาร ์

 

1. บรษิทัเป็นตวัแทนจาํหน่ายโซลาร์เซลล์ใหก้บั LONGI Solar ซึ่งเป็นแผงโซลาร์ฯ Tier 1 ทีไ่ดร้บัการยอมรบัว่า 

ดทีีสุ่ดดว้ยโมดูลเซลล์แสงอาทติยแ์บบ Half – Cut Technology ทีม่อบการทํางานประสทิธภิาพสูงสุดถงึ 98% 

และยงัสามารถสรา้งพลงังานไดสู้งขึน้แมใ้นภาวะแสงน้อย และสามารถผลติพลงังานไฟฟ้าออกมาไดต้่อเน่ือง

ยาวนานกว่า 25 ปี และในเรว็ๆ น้ี จะมกีารเปิดตวัแผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 540 W เพื่อวางจาํหน่ายในประเทศ

ต่อไป จากปัจจุบนัมขีนาดสงูทีสุ่ดถงึ 450 W 
 

2. บรษิทัเป็นตวัแทนจําหน่ายผลติภณัฑ์ Huawei Solar Inverter ซึ่งเป็นผลติภณัฑ์การเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง

(DC) ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) เพื่อใช้กับแผงโซลาร์เซลล์ รวมไปถึงการจําหน่าย DE BUSDUCT 

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

 

นอกจากน้ีบรษิทัยงัมกีารใหบ้รกิารดา้นต่างๆ แก่ลูกคา้ เช่น งานตรวจสอบเชค็สภาพและบํารุงรกัษาตามกําหนดเวลา

งานซ่อมแซมและบํารุงรกัษาหม้อแปลง งานบริการเติมน้ํามนัหม้อแปลงไฟฟ้า งานบริการเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า             

เป็นต้น เพื่อรองรบัความต้องการและอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ทัง้ทีเ่ป็นลูกคา้ทีซ่ื้อหมอ้แปลงไฟฟ้าของบรษิทั 

และลูกคา้ทัว่ไปโดยบรษิทัรบัรูร้ายไดจ้ากการขายสนิคา้และจากการใหบ้รกิาร ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  

 

บรษิทัย่อยไดด้าํเนินธุรกจิหลกัเกีย่วกบัการผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยซ์ึง่มกีารรบัรูร้ายได ้

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  

 

รายละเอยีดของรายได ้ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 20 

 

18. เงินปันผล 

 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 เมื่อวนัที ่23 เมษายน 2564 ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลจากผลการ

ดาํเนินงานสําหรบัปี 2563 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท จํานวน 341.09 ล้านหุน้ รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิน้ 

85.27 ล้านบาท ทัง้น้ี เงนิปันผลจ่ายใหก้บัผูถ้อืหุน้ทีม่รีายชื่อซึง่มสีทิธริบัเงนิปันผล เป็นจํานวนรวมทัง้สิน้85.15 ล้าน

บาท โดยบรษิทัจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวในวนัที ่19 พฤษภาคม 2564 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 บรษิทัมเีงนิปันผลคา้งจ่ายจาํนวน 20.10 ลา้นบาท 
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19. สญัญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 

บรษิทัไม่มนีโยบายทีจ่ะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเกง็กําไรหรอืเพื่อการค้า 

สญัญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามไีว้เพื่อช่วยในการบรหิารความเสี่ยงทีเ่กิดจากการผนัผวนของอตัรา

แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 บรษิทัมสีญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าสําหรบัการรบัชําระเงนิจากลูกหน้ี

การคา้ทีเ่ปิดสถานะไวซ้ึง่มอีายุระหว่าง 1 เดอืน ถงึ 3 เดอืน ดงัน้ี 

 

 จาํนวนเงนิตราต่างประเทศ 

(พนัหน่วย) 

 อตัราแลกเปลีย่นตามสญัญา 

(บาท) 
 

สญัญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

สกุลเงนิเหรยีญออสเตรเลยี (ขาย) 789  24.00 – 24.26 

สกุลเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิา (ขาย) 217  32.23 – 33.00 
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20. ส่วนงานดาํเนินงาน 
 

กลุ่มบรษิทัมกีารจดักลุ่มส่วนงานทีร่ายงานตามภูมศิาสตรใ์นประเทศและต่างประเทศ สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 และ 2563 มดีงัน้ี 

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 สําหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 

 ผลติและจําหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า อื่นๆ   

 ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ในประเทศ รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

           

รายไดจ้ากการขาย 185,020 95,690 98,636 42,544 31,654 35,654              -              - 315,310 173,888 

ตน้ทุนขาย (147,044) (76,807) (75,527) (27,449) (9,228) (8,994)              -              - (231,799) (113,250) 

กําไรขัน้ตน้ 37,976 18,883 23,109 15,095 22,426 26,660              -              - 83,511 60,638 

           

รายไดจ้ากการบรกิาร 9,147 11,955             -             -               -              -              -              - 9,147        11,955 

ตน้ทุนบรกิาร (6,252) (8,111)             -             -               -              -              -              - (6,252) (8,111)        

กําไรขัน้ตน้ 2,895 3,844             -             -               -              -              -              - 2,895        3,844 

           

รายไดอ้ื่น             -             -             -             -               -              - 1,342 4,226 1,342 4,226 

           

รายไดแ้ยกตามการรบัรูร้ายได ้           

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง             -             -             -             -               -              - 244 273 244 273 

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 194,167 107,645 98,636 42,544 31,654 35,654 1,098 3,953 325,555 189,796 

รวม 194,167 107,645 98,636 42,544 31,654 35,654 1,342 4,226 325,799 190,069 

           

ดอกเบี้ยจ่าย         (423) (374) 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย        (21,347) (20,161) 

          

กําไรก่อนภาษเีงนิได ้        49,460 33,116 

          

รวมสินทรพัย ์        2,011,459 1,854,830 

รวมหน้ีสิน        314,519 190,112 

 

ลูกคา้รายใหญ่  

สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 และ 2563 รายไดจ้ากลูกคา้หลกัซึง่เป็นหน่วยงานภาครฐัและบรษิทัเอกชน จาํนวน 310.70 ลา้นบาท และ 166.09 ลา้นบาท 

ตามลําดบั 
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กลุ่มบรษิทัมกีารจดักลุ่มส่วนงานทีร่ายงานตามภูมศิาสตรใ์นประเทศและต่างประเทศ สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 และ 2563 มดีงัน้ี 

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 

 ผลติและจําหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า อื่นๆ   

 ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ในประเทศ รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

           

รายไดจ้ากการขาย 439,462 434,176 270,332 167,481 106,785 111,687              -              - 816,579 713,344 

ตน้ทุนขาย (386,268) (328,966) (201,875) (115,946) (27,098) (27,672)              -              - (615,241) (472,584) 

กําไรขัน้ตน้ 53,194 105,210 68,457 51,535 79,687 84,015              -              - 201,338 240,760 

           

รายไดจ้ากการบรกิาร 27,945 29,847             -             -                -              -              -              - 27,945 29,847 

ตน้ทุนบรกิาร (17,699) (19,065)             -             -                -              -              -              - (17,699) (19,065) 

กําไรขัน้ตน้ 10,246 10,782             -             -                -              -              -              - 10,246 10,782 

           

รายไดอ้ื่น              -             -             -             -                -              - 7,970 8,692 7,970 8,692 

           

รายไดแ้ยกตามการรบัรูร้ายได ้           

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง              -             -             -             -                -              - 846 1,165 846 1,165 

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 467,407 464,023 270,332 167,481 106,785 111,687 7,124 7,527 851,648 750,718 

รวม 467,407 464,023 270,332 167,481 106,785 111,687 7,970 8,692 852,494 751,883 

           

ดอกเบี้ยจ่าย         (954) (2,101) 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย        (61,382) (60,712) 

          

กําไรก่อนภาษเีงนิได ้        101,875 147,670 

          

รวมสินทรพัย ์        2,011,459 1,854,830 

รวมหน้ีสิน        314,519 190,112 

 

ลูกคา้รายใหญ่  

สําหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 และ 2563 รายไดจ้ากลูกคา้หลกัซึ่งเป็นหน่วยงานภาครฐัและบรษิทัเอกชน จํานวน 787.28 ล้านบาท และ 696.20 ล้านบาท 

ตามลําดบั 
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21. สินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
    

มลูค่าตามบญัชแีละมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิในแต่ละประเภท ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

      (หน่วย : พนับาท) 

งบการเงนิรวม 

     มลูค่ายุตธิรรม 

 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

มลูค่า

ยุตธิรรมผ่าน

กําไรขาดทุน 

มลูค่ายุตธิรรม

ผ่านกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น รวม 

 

 

ระดบั 1 

 

 

ระดบั 2 

 

 

ระดบั 3 

 

 

รวม 

         

สินทรพัยท์างการเงิน         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 367,911         -           - 367,911         -          -       -         - 

เงนิลงทุนชัว่คราว         - 350,000           - 350,000         - 350,000       - 350,000 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - สุทธ ิ 149,786         -           - 149,786         -          -       -         - 

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช ้ 101         -           - 101         -          -       -         - 

รวมสินทรพัยท์างการเงิน 517,798 350,000           - 867,798         - 350,000       - 350,000 

         

หน้ีสินทางการเงิน         

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 76,277         -          - 76,277         -          -       -         - 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 121,729         -          - 121,729         -          -       -         - 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 11,419         -          - 11,419         -          -       -         - 

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น  

   (สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศ) 

 

        - 

 

514 

 

         - 

 

514 

 

        - 

          

514 

    

      - 
          

514 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 209,425 514          - 209,939         - 514       - 514 
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      (หน่วย : พนับาท) 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

     มลูค่ายุตธิรรม 

 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

มลูค่า

ยุตธิรรมผ่าน

กําไรขาดทุน 

มลูค่ายุตธิรรม

ผ่านกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น รวม 

 

 

ระดบั 1 

 

 

 ระดบั 2 

 

 

ระดบั 3 

 

 

รวม 

         

สินทรพัยท์างการเงิน         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 260,596           -            - 260,596         -         -         -         - 

เงนิลงทุนชัว่คราว            - 200,000            - 200,000         - 200,000         - 200,000 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - สุทธ ิ 128,135           -            - 128,135         -         -         -         - 

รวมสินทรพัยท์างการเงิน 388,731 200,000            - 588,731         - 200,000         - 200,000 

         

หน้ีสินทางการเงิน         

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 76,277           -            - 76,277         -         -         -         - 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 121,024           -            - 121,024         -         -         -         - 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 11,419           -            - 11,419         -         -         -         - 

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น         

   (สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศ)           - 514            - 514         - 514         - 514 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 208,720 514            - 209,234         - 514         - 514 
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22. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 บรษิทัและบรษิทัย่อยทางอ้อมมภีาระผูกพนัจากการทีธ่นาคารในประเทศไดอ้อกหนังสอื

คํ้าประกนัเพื่อคํ้าประกนัการปฏบิตัติามสญัญาซึ่งเป็นไปตามปกตธิุรกจิเป็นจาํนวนเงนิรวมประมาณ 23.74 ล้านบาท 

และ 0.02 ลา้นบาท ตามลําดบั 
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