
 

บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 



 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ  ำกดั (มหำชน)   

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม                  
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลแบบยอ่ของบริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ  ำกดั (มหำชน) และ
บริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ  ำกดั (มหำชน)          
ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวำ่ “ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล”) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำ
และน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำก     
ผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410  เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ิธีกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถได ้            
ควำมเช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้น ขำ้พเจำ้จึงไม่ได ้                
แสดงควำมเห็นต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

 

 



2 
 

เร่ืองอ่ืน  

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และงบแสดงฐำนะกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูล
เปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงควำมเห็นอยำ่งไม่มีเง่ือนไขตำมรำยงำนลงวนัท่ี 10 กมุภำพนัธ์ 
2565 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 ของบริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ สอบทำน
โดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงใหข้อ้สรุปวำ่ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำ
ข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัตำมรำยงำนลงวนัท่ี                                
14 พฤษภำคม 2564 

 

 

 

รสพร เดชอำคม 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5659 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 12 พฤษภำคม 2565 



บริษทั ควิทีซี เอนเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ  31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564  31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 311,404              347,431              164,340              215,053              
ลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 5, 7 146,341              159,536              138,650              142,995              
ลูกหน้ีอ่ืน 5 630                     603                     148                     220                     
สินคา้คงเหลือ 8 384,890              322,208              384,786              322,208              
ภาษีมูลคา่เพ่ิมรอเรียกคืน 45,050                36,222                42,132                33,316                
คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 4,148                  4,235                  4,139                  4,215                  
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 9 350,906              350,000              200,518              200,000              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7,133                  11,780                6,630                  11,297                
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,250,502           1,232,015           941,343              929,304              
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 10 101                     101                     -                         -                         
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                         574,756              574,756              
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7,359                  7,359                  7,359                  7,359                  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 607,447              616,746              321,464              325,666              
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 12 10,116                11,842                10,116                11,842                
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5,185                  5,523                  5,179                  5,514                  
คา่บริการเช่ือมตอ่โครงขา่ยกระแสไฟฟ้า 3,186                  3,267                  -                         -                         
สัญญาขายไฟฟ้า 81,569                83,644                -                         -                         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13,956                13,938                10,148                10,020                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 13,047                12,497                11,295                10,945                
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 741,966              754,917              940,317              946,102              
รวมสินทรัพย์ 1,992,468           1,986,932           1,881,660           1,875,406           

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
        (นายพูลพิพฒัน์  ตนัธนสิน)     (นายเรืองชยั  กฤษณเกรียงไกร)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 1                         

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั ควิทีซี เอนเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ  31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564  31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้ 117,198              121,243              117,130              121,243              
เจา้หน้ีอ่ืน 5 8,571                  19,978                8,225                  19,514                
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี

- หน้ีสินตามสัญญาเช่า 3,639                  3,783                  3,639                  3,783                  
- หน้ีสินตามภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 5 168                     168                     168                     168                     

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 16,217                12,294                11,654                7,731                  
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 14,069                18,452                12,492                17,544                
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 24,054                14,987                24,054                14,987                
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 29,878                31,838                29,315                30,143                
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 213,794              222,743              206,677              215,113              
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสัญญาเช่าสุทธิ

จากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 5,586                  6,454                  5,586                  6,454                  
หน้ีสินตามภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานสุทธิ

จากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 5 16,745                16,306                15,645                15,242                
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,470                  5,470                  -                         -                         
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 27,801                28,230                21,231                21,696                
รวมหนีสิ้น 241,595              250,973              227,908              236,809              

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
        (นายพูลพิพฒัน์  ตนัธนสิน)     (นายเรืองชยั  กฤษณเกรียงไกร)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 2                         

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั ควิทีซี เอนเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564  31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 341,092,557 มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 341,093              341,093              341,093              341,093              
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลคา่แลว้

หุน้สามญั 341,092,557 มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 341,093              341,093              341,093              341,093              
ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 1,136,572           1,136,572           1,136,572           1,136,572           
ส่วนเกินมูลคา่หุน้จากการรวมธุรกิจ 42,295                42,295                -                         -                         
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 34,109                34,109                34,109                34,109                
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 196,804              181,890              141,978              126,823              
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ -                         -                         -                         -                         
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,750,873           1,735,959           1,653,752           1,638,597           
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,750,873           1,735,959           1,653,752           1,638,597           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,992,468           1,986,932           1,881,660           1,875,406           

-                     -                     -                     -                     

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
        (นายพูลพิพฒัน์  ตนัธนสิน)     (นายเรืองชยั  กฤษณเกรียงไกร)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 3                         

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
กําไรขาดทุน:
รายได้จากการขายและการให้บริการ
รายไดจ้ากการขาย 5, 13, 14 235,908             215,004             224,372             176,620             
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 5, 13, 14 7,796                 14,309               7,888                 14,412               
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 243,704             229,313             232,260             191,032             
ต้นทุนขายและบริการ
ตน้ทุนขาย 14 (186,460)            (159,727)            (177,520)            (150,760)            
ตน้ทุนบริการ 14 (5,949)                (4,277)                (5,949)                (4,277)                
รวมต้นทุนขายและบริการ (192,409)            (164,004)            (183,469)            (155,037)            
กําไรขั้นต้น 51,295               65,309               48,791               35,995               
กาํไรจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย -                         1,605                 -                         388                    
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 1,460                 -                         1,460                 -                         
รายไดอ้ื่น 5 3,038                 2,851                 2,900                 3,743                 
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 55,793               69,765               53,151               40,126               
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 5 (11,232)              (10,088)              (11,232)              (10,088)              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (25,319)              (32,110)              (22,557)              (27,189)              
รวมค่าใช้จ่าย (36,551)              (42,198)              (33,789)              (37,277)              
กําไรจากการดําเนินงาน 19,242               27,567               19,362               2,849                 
ตน้ทุนทางการเงิน (149)                   (196)                   (139)                   (187)                   
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 19,093               27,371               19,223               2,662                 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (4,179)                (4,739)                (4,068)                (2,112)                
กําไรสําหรับงวด 14,914               22,632               15,155               550                    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 
     ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                         2,877                 -                         -                         
รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                         434                    -                         -                         
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                         3,311                 -                         -                         

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด 14,914               25,943               15,155               550                    

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
      (นายพูลพิพฒัน ์ ตนัธนสิน)     (นายเรืองชยั  กฤษณเกรียงไกร)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564
การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 14,914               22,632 15,155               550
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                         -                         

14,914               22,632

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 14,914               25,943 15,155               550                    
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                         -                         

14,914               25,943
กําไรต่อหุ้น 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ (บาทต่อหุน้) 0.04                   0.07                   0.04                   0.00                   

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
      (นายพูลพิพฒัน ์ ตนัธนสิน)     (นายเรืองชยั  กฤษณเกรียงไกร)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 5

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ควิทีซี เอนเนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนของผูม้ี
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น ส่วนไดเ้สียที่

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้ - ผลต่างจากการแปลงค่า รวม รวม ไม่มีอาํนาจ
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สาํรอง งบการเงินที่เป็น องคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้ือหุน้ ควบคุม รวมส่วนของ
รับชาํระแลว้ หุน้สามญั จากการรวมธุรกิจ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 341,093                1,136,572          42,295                 31,781            141,717            (2,877)                          (2,877)                       1,690,581        1,605               1,692,186           
กาํไรสาํหรับงวด -                           -                         -                           -                     22,632              -                                   -                                22,632             -                       22,632                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                         -                           -                     434                   2,877                            2,877                         3,311               -                       3,311                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                         -                           -                     23,066              2,877                            2,877                         25,943             -                       25,943                
บริษทัยอ่ยจดทะเบียนเลิกกิจการ -                           -                         -                           -                     -                        -                                   -                                -                       (1,605)              (1,605)                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 341,093                1,136,572          42,295                 31,781            164,783            -                                   -                                1,716,524        -                       1,716,524           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 341,093                1,136,572          42,295                 34,109            181,890            -                                   -                                1,735,959        -                       1,735,959           
กาํไรสาํหรับงวด -                           -                         -                           -                     14,914              -                                   -                                14,914             -                       14,914                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                         -                           -                     -                        -                                   -                                -                       -                       -                         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                         -                           -                     14,914              -                                   -                                14,914             -                       14,914                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 341,093                1,136,572          42,295                 34,109            196,804            -                                   -                                1,750,873        -                       1,750,873           

-                       -                     -                       -                 -                    -                            -                   -                   -                     
-                       -                     -                       -                 -                    -                            -                   -                   -                     

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
      (นายพลูพิพฒัน์  ตนัธนสิน)     (นายเรืองชยั  กฤษณเกรียงไกร)

6

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ควิทซีี เอนเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มีนาคม 2565

(หน่วย : พนับาท)

ทุนเรือนหุน้
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - รวม
รับชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 341,093 1,136,572 31,781 120,053 1,629,499
กาํไรสาํหรับงวด -                                 -                                     -                                    550 550                           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                 -                                     -                                    -                                    -                               
รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด -                                 -                                     -                                    550                                550
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2564 341,093 1,136,572 31,781 120,603 1,630,049

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 341,093 1,136,572 34,109 126,823 1,638,597                 
กาํไรสาํหรับงวด -                                 -                                     -                                    15,155                           15,155                      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                 -                                     -                                    -                                    -                               
รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด -                                 -                                     -                                    15,155                           15,155                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2565 341,093                     1,136,572                      34,109                           141,978                         1,653,752                 

-                             -                                 -                                -                                -                           

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
      (นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสิน)   (นายเรืองชยั  กฤษณเกรียงไกร)

7

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564  2565 2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 19,093             27,371             19,223             2,662               
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 20,053             20,167             12,728             12,834             
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ 410                  801                  410                  801                  
การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) 1,635               (381)                1,635               (381)                
ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 494                  (395)                493                  (395)                
กาํไรจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย -                       (1,605)             -                       (388)                
ขาดทุน (กาํไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน (177)                1,574               (177)                1,574               
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนวียนอ่ืน -                       (308)                -                       (308)                
กาํไรจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน -                       (190)                -                       (75)                  
สาํรองหน้ีสินตามภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 439                  383                  403                  355                  
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 149                  196                  139                  187                  
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

และหน้ีสินดาํเนินงาน 42,096             47,613             34,854             16,866             
สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิม่ข้ึน) 

ลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 12,797             19,520             3,947               18,599             
ลูกหน้ีอ่ืน (27)                  (275)                72                    (84)                  
สินคา้คงเหลือ (64,317)           (75,324)           (64,213)           (75,321)           
ภาษีมูลค่าเพิม่รอเรียกคืน (8,828)             (3,213)             (8,816)             (3,203)             
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 87                    (2,411)             76                    (2,413)             
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4,647               (2,486)             4,667               (2,464)             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (550)                942                  (351)                1,329               

หน้ีสินดาํเนินงานเพิม่ข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้ (3,880)             25,096             (3,948)             25,096             
เจา้หน้ีอ่ืน 370                  (4,610)             489                  (4,414)             
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (4,383)             (5,560)             (5,052)             (5,798)             
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 9,067               4,627               9,067               4,627               
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,960)             1,850               (828)                1,599               

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (14,881)           5,769               (30,036)           (25,581)           
จ่ายดอกเบ้ีย (149)                (111)                (139)                (110)                
จ่ายภาษีเงินได้ (273)                -                       (273)                -                       

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (15,303)           5,658               (30,448)           (25,691)           

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
       (นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสิน)      (นายเรืองชยั  กฤษณเกรียงไกร)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
8

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564  2565 2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนเพิม่ข้ึน (906)                (16,000)           (518)                (16,000)           
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย -                       -                       -                       9,663               
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 3                      403                  3                      403                  
ซ้ือสินทรัพย์ (18,809)           (9,269)             (18,738)           (8,881)             
ซ้ือโปรแกรมคอมพวิเตอร์ -                       (512)                -                       (512)                
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (19,712)           (25,378)           (19,253)           (15,327)           
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารเพิม่ข้ึน -                       6,811               -                       6,811               
จ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (1,012)             (1,097)             (1,012)             (1,073)             
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (1,012)             5,714               (1,012)             5,738               
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ย

ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ -                       2,015               -                       -                       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (36,027)           (11,991)           (50,713)           (35,280)           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 347,431           152,317           215,053           76,248             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินงวด 311,404           140,326           164,340           40,968             

-                  207,105.00-     -                  
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่า 26                    3,783               26                    3,783               
เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยล์ดลง 11,778             -                       11,778             -                       

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
       (นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสิน)      (นายเรืองชยั  กฤษณเกรียงไกร)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

9

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ                  1 
(นายพูลพิพฒัน์  ตนัธนสิน)        (นายเรืองชยั กฤษณเกรียงไกร) 

  

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี ่จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565  

1. ข้อมูลท่ัวไป 

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ  ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้ งและมีภูมิล าเนา                  
ในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้า และผลิตตามค าสั่งซ้ือ
ของลูกคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “QTC” และเคร่ืองหมายการคา้ของลูกคา้ 
และเป็นตวัแทนน าเขา้และจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโซลาร์เซลล ์นอกจากน้ี บริษทัฯยงั
มีการให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ลูกคา้ เช่น งานตรวจสอบเช็คสภาพและบ ารุงรักษาตามก าหนดเวลางาน
ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาหมอ้แปลง งานบริการเติมน ้ามนัหมอ้แปลงไฟฟ้า งานบริการเช่าหมอ้แปลงไฟฟ้า 
เป็นตน้ เพื่อรองรับความตอ้งการและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีซ้ือหมอ้แปลงไฟฟ้าของบริษทัฯ และ
ลูกคา้ทัว่ไป ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา 
แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และมีสาขาอยูท่ี่ 149 หมู่ 2 ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง 
จงัหวดัระยอง 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 

2.1 เกณฑใ์นการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็ามบริษทัฯไดแ้สดงรายการ
ในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และ              
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด                                
ดงันั้นขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ                                 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้ขอ้มูลทางการเงิน                                    
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                                        
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ                  2 
(นายพูลพิพฒัน์  ตนัธนสิน)        (นายเรืองชยั กฤษณเกรียงไกร) 

  

2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) 
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) บริษทัย่อย ได้แก่ บริษทั คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จ ากัด ซ่ึงบริษทัฯ               
ถือหุน้ร้อยละ 99.99 และบริษทัยอ่ยทางออ้ม ไดแ้ก่ บริษทั คิว โซลาร์ 1 จ ากดั และ บริษทั คิวทีซี มาร์เก็ตต้ิง 
จ ากดั ซ่ึงบริษทัยอ่ยถือหุน้ร้อยละ 100 (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) โดยใช้
หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างท่ีส าคญัเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 

3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น    
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

4. กำรประมำณกำรและกำรใช้ดุลยพนิิจ 

 ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการ และขอ้สมมติฐาน
เก่ียวกบัการรับรู้ และการวดัมูลค่าของสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่าง
จากการใชดุ้ลยพินิจการประมาณการ และขอ้สมมติฐานท่ีจดัท าโดยฝ่ายบริหาร  

 การใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการ และขอ้สมมติฐาน ท่ีน ามาใชใ้นขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล รวมถึง
แหล่งขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ ถือตามเกณฑเ์ช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นการจดัท า
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

5. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทั้งน้ี ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระส าคญัในนโยบายการก าหนดราคา
ของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ                  3 
(นายพูลพิพฒัน์  ตนัธนสิน)        (นายเรืองชยั กฤษณเกรียงไกร) 

  

รายการธุรกิจระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                    
31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 นโยบาย                      
การก าหนดราคา 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2565 2564 2565 2564 

รายไดจ้ากการขาย      
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ราคาตลาด 234 1,062 234 1,062 

บริษทัยอ่ยทางออ้ม ราคาตลาด -        - 29 12 

รวม  234 1,062 263 1,074 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ      
บริษทัยอ่ย ตามท่ีตกลงร่วมกนั -        - - 96 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม ตามท่ีตกลงร่วมกนั -        - 92 1,050 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ราคาตลาด 64 - 64 - 

รวม  64        - 156    1,146 

รายไดอ่ื้น      
บริษทัยอ่ย ตามท่ีตกลงร่วมกนั -        - 123    34 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม ตามท่ีตกลงร่วมกนั - - 347 106 

บริษทัร่วม ราคาตลาด 45        - 45 - 

รวม  45        - 515 140 

รายไดด้อกเบ้ียรับ      
บริษทัร่วม ร้อยละ 5.5 ต่อปี - 148 - 148 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดั
จ าหน่าย      
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตามท่ีตกลงร่วมกนั 31 16 31 16 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ                  4 
(นายพูลพิพฒัน์  ตนัธนสิน)        (นายเรืองชยั กฤษณเกรียงไกร) 

  

ยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญัระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ       
31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม    
2565 

31 ธนัวาคม 
2564     

31 มีนาคม    
2565 

31 ธนัวาคม 
2564     

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
     บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 250 - 250 - 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

     บริษทัยอ่ย - - 75 210 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 58 44 58 44 

หน้ีสินตามภาระผกูพนัผลประโยชน์ 
     พนกังาน     
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน -  
    ผูบ้ริหารส าคญั 4,722 4,600 4,040 3,932 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 8,953 8,921 7,996 8,003 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 121 156 108 144 

รวม 9,074 9,077 8,104 8,147 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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6. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม    
2565 

31 ธนัวาคม 
2564     

31 มีนาคม    
2565 

31 ธนัวาคม 
2564     

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินสด  85 158 78 141 
เงินฝากธนาคาร - บญัชีกระแสรายวนั 238,307 250,116 129,025 155,417 
เงินฝากธนาคาร - บญัชีออมทรัพย ์ 73,012 97,157 35,237 59,495 

รวม 311,404 347,431 164,340 215,053 

7. ลูกหนีก้ำรค้ำและสินทรัพย์ที่เกดิจำกสัญญำ 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม    
2565 

31 ธนัวาคม      
2564     

31 มีนาคม    
2565 

31 ธนัวาคม     
2564     

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 250         - 250         - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 250 - 250 - 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 104,418 122,140 100,784 109,693 
เกินก าหนดช าระ:     

ไม่เกิน 3 เดือน 24,209 23,644 24,209 23,644 
3 - 6 เดือน 5,196 5,856 5,196 5,856 
7 - 12 เดือน 5,909 517 5,909 517 
มากกวา่ 12 เดือน 26,150 26,723 26,150 26,723 

รวม 165,882 178,880 162,248 166,433 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (23,848) (23,438) (23,848) (23,438) 

รวมลูกหน้ีการคา้- กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 142,034 155,442 138,400 142,995 

รวมลูกหน้ีการคา้ -  สุทธิ 142,284 155,442 138,650 142,995 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม    
2565 

31 ธนัวาคม     
2564     

31 มีนาคม    
2565 

31 ธนัวาคม     
2564     

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา      
อายหุน้ีท่ียงัไม่เรียกช าระนบัจากวนัท่ีบนัทึกรายได ้    

ไม่เกิน 3 เดือน 4,057         4,094         -         - 

รวมสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 4,057 4,094 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา  - 
สุทธิ  146,341 

 
159,536 138,650 

 
142,995 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 - 90 วนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 ลูกหน้ีการคา้บางรายซ่ึงเกินก าหนดช าระ 12 เดือนข้ึนไปอยู่
ระหวา่งการผอ่นช าระหน้ีกบับริษทัฯ 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2565 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวมและ     
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 23,438 
บวก: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 890 
หกั: กลบัรายการค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (480) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 23,848 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ                  7 
(นายพูลพิพฒัน์  ตนัธนสิน)        (นายเรืองชยั กฤษณเกรียงไกร) 

  

8. สินค้ำคงเหลือ 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม    
2565 

31 ธนัวาคม 
2564     

31 มีนาคม    
2565 

31 ธนัวาคม 
2564     

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
วตัถุดิบ 168,902 150,317 168,902 150,317 
งานระหวา่งท า  69,501 52,914 69,501 52,914 
สินคา้ส าเร็จรูป 145,591 120,116 145,487 120,116 

สินคา้ระหวา่งทาง 10,272 6,602 10,272 6,602 

รวม 394,266 329,949 394,162 329,949 
หกั: รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิ        

ท่ีจะไดรั้บ (9,376) (7,741) (9,376) (7,741) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 384,890 322,208 384,786 322,208 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี     
31 มีนาคม 2565 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวมและ     
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 7,741 
บวก: ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือระหวา่งงวด 1,635 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 9,376 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ                  8 
(นายพูลพิพฒัน์  ตนัธนสิน)        (นายเรืองชยั กฤษณเกรียงไกร) 

  

9. สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน 

รายการเปล่ียนแปลงระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน           
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 350,000 200,000 
บวก: ก าไรจากการปรับมูลค่าท่ีเกิดข้ึนจริง 906 518 
บวก: ลงทุนเพิม่ข้ึนในระหวา่งงวด 350,906 200,518 
หกั: จ าหน่ายในระหวา่งงวด (350,906) (200,518) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 350,906 200,518 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน ได้แก่ เงินลงทุนในกองทุนเปิด ซ่ึงให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก
ธนาคารประเภทออมทรัพยท์ัว่ไป 

10. เงินฝำกธนำคำรที่มีข้อจ ำกดัในกำรใช้ 

ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝากประจ าซ่ึงบริษทัย่อยทางออ้มไดน้ าไปค ้าประกนัวงเงินบตัรเครดิตส าหรับเติม
น ้ามนัเช้ือเพลิง 

11. ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 616,746 325,666 
ซ้ือสินทรัพยร์ะหวา่งงวด 7,031 6,960 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
   ณ วนัท่ีจ าหน่าย 

 
(497) 

 
(496) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (16,549) (11,382) 
รับโอนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 716 716 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 607,447 321,464 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ                  9 
(นายพูลพิพฒัน์  ตนัธนสิน)        (นายเรืองชยั กฤษณเกรียงไกร) 

  

12. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 สรุป
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวมและ                  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 11,842 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (1,036) 
โอนไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (716) 
ปรับปรุงในระหวา่งงวด 26 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 10,116 

13. รำยได้ 

รายไดจ้ากธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้า 

บริษทัฯประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้าและผลิตตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “QTC” และเคร่ืองหมายการคา้ของลูกคา้ โดยปัจจุบนัผลิตภณัฑห์มอ้
แปลงไฟฟ้าของบริษทัฯ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 

1. หมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่าย มีก าลงัไฟตั้งแต่ 10 KVA - 5000 KVA 

1.1 หมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายแบบน ้ามนัชนิดปิดผนึก 

1.2 หมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายแบบน ้ามนัเปิด 

2. หมอ้แปลงไฟฟ้าระบบก าลงั มีก าลงัไฟตั้งแต่ 5000 KVA - 30000 KVA  

3. หมอ้แปลงไฟฟ้าชนิดพิเศษ จะออกแบบและผลิตตามการใช้งานและคุณสมบติัท่ีลูกคา้ตอ้งการ เช่น 
Earthling Transformer, Dry-Type Class F&H, Unit Substation, Pad mounted และ หม้อแปลง 
Amorphous 

นอกจากน้ี บริษทัฯมีการให้บริการดา้นต่าง ๆ แก่ลูกคา้ เช่น งานตรวจสอบเช็คสภาพและบ ารุงรักษาตาม
ก าหนดเวลางานซ่อมแซมและบ ารุงรักษาหมอ้แปลง งานบริการเติมน ้ ามนัหมอ้แปลงไฟฟ้า งานบริการเช่า
หมอ้แปลงไฟฟ้า เป็นตน้ เพื่อรองรับความตอ้งการและอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ทั้งท่ีเป็นลูกคา้ท่ีซ้ือ
หมอ้แปลงไฟฟ้าของบริษทัฯ และลูกคา้ทัว่ไป  

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ                  10 
(นายพูลพิพฒัน์  ตนัธนสิน)        (นายเรืองชยั กฤษณเกรียงไกร) 

  

รายไดจ้ากธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า 

1. บริษทัฯเป็นตวัแทนจ าหน่ายโซลาร์เซลล์ให้กบั LONGI Solar ซ่ึงเป็นแผงโซลาร์ฯ Tier 1 ท่ีไดรั้บการ
ยอมรับวา่ดีท่ีสุดดว้ยโมดูลเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบ Half - Cut Technology ท่ีมอบการท างานประสิทธิภาพ
สูงสุดถึง 98% และยงัสามารถสร้างพลงังานไดสู้งข้ึนแมใ้นภาวะแสงน้อย และสามารถผลิตพลงังาน
ไฟฟ้าออกมาไดต่้อเน่ืองยาวนานกวา่ 25 ปี ซ่ึงในปัจจุบนัไดมี้การจ าหน่ายแผงโซลาร์เซลลท่ี์มีขนาดสูง
ถึง 545 W 

2. บริษัทฯเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ Huawei Solar Inverter ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์การเปล่ียนไฟฟ้า
กระแสตรง (DC) ใหเ้ป็นไฟฟ้ากระแสสลบั (AC) เพื่อใชก้บัแผงโซลาร์เซลล ์รวมไปถึงการจ าหน่าย DE 
BUSDUCT ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

รายไดจ้ากธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 

บริษทัยอ่ยทางออ้มไดด้ าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 

รายละเอียดของรายได ้ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 14 
 
  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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14. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

กลุ่มบริษทัมีการจดักลุ่มส่วนงานท่ีรายงานตามภูมิศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศ ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนโครงสร้างของ         
ส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานจากงบประจ าปีล่าสุด ขอ้มูลรายได้และก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565                  
และ 2564 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 ผลิตและจ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้า จ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า   

 ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ในประเทศ รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

รายไดจ้ากการขาย 53,585 50,494 130,953 83,872 39,806 42,251 11,564 38,387 235,908 215,004 
ตน้ทุนขาย (52,327) (53,879) (91,280) (61,829) (33,894) (35,052) (8,959) (8,967) (186,460) (159,727) 

ก ำไร (ขำดทุน) ขั้นต้น 1,258 (3,385) 39,673 22,043 5,912 7,199 2,605 29,420 49,448 55,277 

รายไดจ้ากการบริการ 7,796 14,309 -         - -         - -         - 7,796 14,309 
ตน้ทุนบริการ (5,949) (4,277) -         - -         - -         - (5,949) (4,277) 

ก ำไรขั้นต้น 1,847 10,032 -         - -         -          - 1,847 10,032 

ก าไรจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย         - 1,605 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน         1,460 - 
รายไดอ่ื้น         3,038 2,851 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย         (11,232) (10,088) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (25,319) (32,110) 
ตน้ทุนทางการเงิน         (149) (196) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้         19,093 27,371 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (4,179) (4,739) 

ก ำไรส ำหรับงวด         14,914 22,632 

           
รายไดแ้ยกตามการรับรู้รายได ้           

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 61,381 64,803 130,953 83,872 39,806 42,251 11,564 38,387 243,704 229,313 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ลูกคา้รายใหญ่  

ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวนสองราย 
ซ่ึงเป็นบริษทัเอกชนเป็นจ านวนเงินประมาณ 80 ลา้นบาท และ 47 ลา้นบาท จากส่วนงานผลิตและจ าหน่าย
หมอ้แปลงไฟฟ้า (2564: กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวนสองราย โดยเป็นบริษทัเอกชนเป็น
จ านวนเงินประมาณ 46 ลา้นบาท จากส่วนงานผลิตและจ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้า และเป็นหน่วยงานภาครัฐ
เป็นจ านวนเงินประมาณ 38 ลา้นบาท จากส่วนงานผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า) 

15. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

15.1  มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

15.2  ล ำดบัช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน              
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมโดยแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี   

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2565 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
ผา่นก าไรหรือขาดทุน      
เงินลงทุนในตราสารหน้ี - 350,906 - 350,906 

หนีสิ้นท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
ตราสารอนุพนัธ์      

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -         813 -        813 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

หนีสิ้นท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
ตราสารอนุพนัธ์      

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 26 - 26 
     

 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม    
ผา่นก าไรหรือขาดทุน      
เงินลงทุนในตราสารหน้ี - 200,518 - 200,518 

หนีสิ้นท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
ตราสารอนุพนัธ์      

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -        813 -        813 
 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

หนีสิ้นท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
ตราสารอนุพนัธ์      

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 26 - 26 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่ายติุธรรม
ของเคร่ืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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16. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 

16.1  ภาระผกูพนัจากรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัจากรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือสินทรัพย์     
จ านวนเงินรวมประมาณ 3 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: ไม่มี) (เฉพาะของบริษทัฯ: 3 ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 
2564: ไม่มี) 

16.2 การค ้าประกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีหนังสือค ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มบริษทัเพื่อ          
ค  ้ าประกันการปฏิบัติตามสัญญาซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 24 ล้านบาท              
(31 ธนัวาคม 2564: 23 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 23 ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2564: 23 ลา้นบาท) 

16.3 วงเงินสินเช่ือ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหน่ึงมีวงเงินบัตรเครดิตส าหรับเติมน ้ ามันเช้ือเพลิง       
จ านวนเงิน 0.1 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 0.1 ลา้นบาท) ซ่ึงใชเ้งินฝากประจ าเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนั
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 10 

17. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำกำรรำยงำน 

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของบริษทัฯ มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจากก าไร
สุทธิประจ าปี 2564 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา 0.2 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 68 ลา้นบาท ซ่ึงมี
ก าหนดจ่ายในวนัท่ี 27 เมษายน 2565 

18. กำรอนุมัติข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 
2565 
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