
 

บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จาํกัด (มหาชน)   

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด

สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสด

รวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั 

คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั     

คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จาํกัด (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของ

กิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี     

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูล

ทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้            

ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไมไ่ด ้                

แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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เร่ืองอ่ืน  

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ควิทีซี เอนเนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบแสดงฐานะการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูล

เปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 

2565 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และงบแสดง

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั 

คิวทีซี เอนเนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ยี ่จาํกดั 

(มหาชน) ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ สอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงใหข้อ้สรุปวา่ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให ้         

เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงิน    

ระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัตามรายงานลงวนัท่ี 13 สิงหาคม 2564 

 

 

 

รสพร เดชอาคม 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 11 สิงหาคม 2565 



บริษัท ควิทซีี เอนเนอร์ยี� จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 30 มถุินายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564  30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 158,564                 347,431               147,221                215,053               

ลูกหนี�การคา้และสินทรัพยที์�เกิดจากสญัญา 5, 7 170,041                 159,536               150,516                142,995               

ลูกหนี� อื�น 5 1,068                     603                      385                       220                      

สินคา้คงเหลือ 8 400,147                 322,208               400,044                322,208               

ภาษีมูลค่าเพิ�มรอเรียกคืน 41,593                   36,222                 38,660                  33,316                 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 10,471                   4,235                   10,404                  4,215                   

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น 9 468,625                 350,000               230,915                200,000               

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 12,558                   11,780                 12,060                  11,297                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,263,067              1,232,015            990,205                929,304               

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารที�มีขอ้จาํกดัในการใช้ 10 101                        101                      -                            -                           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                             -                           574,756                574,756               

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7,359                     7,359                   7,359                    7,359                   

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 596,520                 616,746               315,509                325,666               

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 13 12,621                   11,842                 11,601                  11,842                 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5,054                     5,523                   5,049                    5,514                   

ค่าบริการเชื�อมต่อโครงข่ายกระแสไฟฟ้า 3,104                     3,267                   -                            -                           

สญัญาขายไฟฟ้า 79,472                   83,644                 -                            -                           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15,468                   13,938                 11,769                  10,020                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 10,620                   12,497                 9,998                    10,945                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 730,319                 754,917               936,041                946,102               

รวมสินทรัพย์ 1,993,386              1,986,932            1,926,246             1,875,406            

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

        (นายพูลพิพฒัน ์ ตนัธนสิน)     (นายเรืองชยั  กฤษณเกรียงไกร)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�

1                          

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท ควิทซีี เอนเนอร์ยี� จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 30 มถุินายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564  30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวยีน

เจา้หนี�การคา้ 183,042                 121,243               183,042                121,243               

เจา้หนี� อื�น 5 8,462                     19,978                 7,922                    19,514                 

ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี

- หนี� สินตามสญัญาเช่า 4,693                     3,783                   4,297                    3,783                   

- หนี� สินตามภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 5 168                        168                      168                       168                      

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 7,125                     12,294                 7,125                    7,731                   

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 24,486                   18,452                 22,619                  17,544                 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 5 18,757                   14,987                 37,177                  14,987                 

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 26,900                   31,838                 26,041                  30,143                 

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 273,633                 222,743               288,391                215,113               

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

หนี� สินตามสญัญาเช่าสุทธิ

จากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 6,729                     6,454                   6,096                    6,454                   

หนี� สินตามภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังานสุทธิ

จากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 5 17,066                   16,306                 16,048                  15,242                 

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 5,470                     5,470                   -                            -                           

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 29,265                   28,230                 22,144                  21,696                 

รวมหนี�สิน 302,898                 250,973               310,535                236,809               

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

        (นายพูลพิพฒัน ์ ตนัธนสิน)     (นายเรืองชยั  กฤษณเกรียงไกร)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี� 2                          

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท ควิทซีี เอนเนอร์ยี� จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 30 มถุินายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564  30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 341,092,557 มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 341,093                 341,093               341,093                341,093               

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

หุน้สามญั 341,092,557 มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 341,093                 341,093               341,093                341,093               

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,136,572              1,136,572            1,136,572             1,136,572            

ส่วนเกินมูลค่าหุน้จากการรวมธุรกิจ 42,295                   42,295                 -                            -                           

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 34,109                   34,109                 34,109                  34,109                 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 136,419                 181,890               103,937                126,823               

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ -                             -                           -                            -                           

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,690,488              1,735,959            1,615,711             1,638,597            

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                             -                           -                            -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,690,488              1,735,959            1,615,711             1,638,597            

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,993,386              1,986,932            1,926,246             1,875,406            

-                         -                       -                        -                       

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

        (นายพูลพิพฒัน ์ ตนัธนสิน)     (นายเรืองชยั  กฤษณเกรียงไกร)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ควิทซีี เอนเนอร์ยี� จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กาํไรขาดทุน:

รายได้จากการขายและการให้บริการ

รายไดจ้ากการขาย 5, 14, 15 281,350            286,265            269,003            249,525            

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 5, 14, 15 12,170              4,489                12,170              4,489                

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 293,520            290,754            281,173            254,014            

ต้นทุนขายและบริการ

ตน้ทุนขาย 15 (248,058)          (223,834)          (239,378)          (214,930)          

ตน้ทุนบริการ 15 (6,579)              (7,170)              (6,579)              (7,170)              

รวมต้นทุนขายและบริการ (254,637)          (231,004)          (245,957)          (222,100)          

กาํไรขั�นต้น 38,883              59,750              35,216              31,914              

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน 568                   -                       567                   -                       

รายไดเ้งินปันผล 11 -                       -                       22,400              40,600              

รายไดอื้�น 5 5,466                3,778                5,227                4,161                

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 44,917              63,528              63,410              76,675              

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 5 (10,229)            (10,425)            (10,229)            (10,425)            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (24,708)            (27,737)            (20,855)            (24,319)            

รวมค่าใช้จ่าย (34,937)            (38,162)            (31,084)            (34,744)            

กาํไรจากการดาํเนินงาน 9,980                25,366              32,326              41,931              

ตน้ทุนทางการเงิน (154)                 (335)                 (144)                 (327)                 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 9,826                25,031              32,182              41,604              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (2,214)              (2,536)              (2,106)              (158)                 

กาํไรสําหรับงวด 7,612                22,495              30,076              41,446              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

รายการที�จะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

      - สุทธิจากภาษีเงินได้ 120                   -                       -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด 120                   -                       -                       -                       

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด 7,732                22,495              30,076              41,446              

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

      (นายพูลพิพฒัน ์ ตนัธนสิน)     (นายเรืองชยั  กฤษณเกรียงไกร)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�

4

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ควิทซีี เอนเนอร์ยี� จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 7,612                22,495 30,076              41,446

ส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                       -                       

7,612                22,495

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 7,732                22,495 30,076              41,446              

ส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                       -                       

7,732                22,495

กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน

   กาํไรส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาทต่อหุน้) 0.02                  0.07                  0.09                  0.12                  

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

      (นายพูลพิพฒัน ์ ตนัธนสิน)     (นายเรืองชยั  กฤษณเกรียงไกร)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�

5

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ควิทซีี เอนเนอร์ยี� จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กาํไรขาดทุน:

รายได้จากการขายและการให้บริการ

รายไดจ้ากการขาย 5, 14, 15 517,258            501,269            493,375            426,144            

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 5, 14, 15 19,966              18,798              20,058              18,901              

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 537,224            520,067            513,433            445,045            

ต้นทุนขายและบริการ

ตน้ทุนขาย 15 (434,518)          (383,561)          (416,898)          (365,690)          

ตน้ทุนบริการ 15 (12,528)            (11,447)            (12,528)            (11,447)            

รวมต้นทุนขายและบริการ (447,046)          (395,008)          (429,426)          (377,137)          

กาํไรขั�นต้น 90,178              125,059            84,007              67,908              

กาํไรจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย -                       1,605                -                       388                   

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน 2,028                -                       2,027                -                       

รายไดเ้งินปันผล 11 -                       -                       22,400              40,600              

รายไดอื้�น 5 8,504                6,628                8,127                7,904                

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 100,710            133,292            116,561            116,800            

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 5 (21,461)            (20,514)            (21,461)            (20,514)            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (50,027)            (59,833)            (43,412)            (51,506)            

รวมค่าใช้จ่าย (71,488)            (80,347)            (64,873)            (72,020)            

กาํไรจากการดาํเนินงาน 29,222              52,945              51,688              44,780              

ตน้ทุนทางการเงิน (303)                 (531)                 (283)                 (514)                 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 28,919              52,414              51,405              44,266              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (6,393)              (7,274)              (6,174)              (2,270)              

กาํไรสําหรับงวด 22,526              45,140              45,231              41,996              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

รายการที�จะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 

     ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                       2,877                -                       -                       

รายการที�จะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

      - สุทธิจากภาษีเงินได้ 120                   434                   -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด 120                   3,311                -                       -                       

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด 22,646              48,451              45,231              41,996              

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

      (นายพูลพิพฒัน ์ ตนัธนสิน)     (นายเรืองชยั  กฤษณเกรียงไกร)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี� 6

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ควิทซีี เอนเนอร์ยี� จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 22,526              45,140 45,231              41,996

ส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                       -                       

22,526              45,140

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 22,646              48,451 45,231              41,996              

ส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                       -                       

22,646              48,451

กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน

   กาํไรส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาทต่อหุน้) 0.07                  0.13                  0.13                  0.12                  

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

      (นายพูลพิพฒัน ์ ตนัธนสิน)     (นายเรืองชยั  กฤษณเกรียงไกร)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�

7

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนของผูมี้

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น ส่วนไดเ้สียที�

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้ - ผลต่างจากการแปลงค่า รวม รวม ไม่มีอาํนาจ

ที�ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สาํรอง งบการเงินที�เป็น องคป์ระกอบอื�น ส่วนของผูถื้อหุน้ ควบคุม รวมส่วนของ

รับชาํระแลว้ หุน้สามญั จากการรวมธุรกิจ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ ของส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 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 -                           -                         -                           -                     45,140              -                                   -                                45,140             -                       45,140                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                           -                         -                           -                     434                   2,877                            2,877                         3,311               -                       3,311                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                         -                           -                     45,574              2,877                            2,877                         48,451             -                       48,451                

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

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 17) -                           -                         -                           -                     (85,149)             -                                   -                                (85,149)            -                       (85,149)              

บริษทัยอ่ยจดทะเบียนเลิกกิจการ -                           -                         -                           -                     -                        -                                   -                                -                       (1,605)              (1,605)                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2564 341,093                1,136,572          42,295                 34,109            99,814              -                                   -                                1,653,883        -                       1,653,883           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2565 341,093                1,136,572          42,295                 34,109            181,890            -                                   -                                1,735,959        -                       1,735,959           

กาํไรสาํหรับงวด -                           -                         -                           -                     22,526              -                                   -                                22,526             -                       22,526                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                           -                         -                           -                     120                   -                                   -                                120                  -                       120                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                         -                           -                     22,646              -                                   -                                22,646             -                       22,646                

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 17) -                           -                         -                           -                     (68,117)             -                                   -                                (68,117)            -                       (68,117)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2565 341,093                1,136,572          42,295                 34,109            136,419            -                                   -                                1,690,488        -                       1,690,488           
-                       -                     -                       -                 -                    -                            -                   -                   -                     
-                       -                     -                       -                 -                    -                            -                   -                   -                     

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

      (นายพลูพิพฒัน์  ตนัธนสิน)     (นายเรืองชยั  กฤษณเกรียงไกร)

8

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ� งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ควิทีซี เอนเนอร์ยี� จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย : พนับาท)

ทุนเรือนหุ้น

ที�ออกและ ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - รวม

รับชาํระแลว้ หุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุ้น

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

กาํไรสาํหรับงวด -                                -                                    -                                   41,996 41,996                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                                -                                    -                                   -                                   -                               

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด -                                -                                    -                                   41,996                          41,996

จดัสรรเป็นสาํรองตามกฏหมาย -                                -                                    2,328                            (2,328) -                               

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 17) -                                -                                    -                                   (85,149) (85,149)                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2564 341,093 1,136,572 34,109 74,572 1,586,346

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2565 341,093 1,136,572 34,109 126,823 1,638,597                 

กาํไรสาํหรับงวด -                                -                                    -                                   45,231                          45,231                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                                -                                    -                                   -                                   -                               

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด -                                -                                    -                                   45,231                          45,231                      

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 17) -                                -                                    -                                   (68,117)                         (68,117)                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2565 341,093                    1,136,572                      34,109                          103,937                        1,615,711                 

-                            -                                 -                                -                                -                           

-                                -                           

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

      (นายพลูพิพฒัน์  ตนัธนสิน)   (นายเรืองชยั  กฤษณเกรียงไกร)

9

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ควิทีซี เอนเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564  2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 28,919             52,414             51,405             44,266             

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 40,858             40,035             25,888             26,031             

ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นของลูกหนี�การคา้ 833                  56                    833                  56                    

การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ (โอนกลบั) 9,102               (320)                9,102               (320)                

ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 509                  (959)                491                  (583)                

ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากอตัราแลกเปลี�ยน 561                  1,294               561                  1,294               

กาํไรจากการขายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื�น -                      (1,612)             -                      (1,612)             

ขาดทุน (กาํไร) จากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื�น (674)                299                  (385)                632                  

กาํไรจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย -                      (1,605)             -                      (388)                

สาํรองหนี� สินตามภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 880                  768                  806                  711                  

รายไดเ้งินปันผล -                      -                      (22,400)           (40,600)           

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 303                  531                  283                  514                  

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์

และหนี� สินดาํเนินงาน 81,291             90,901             66,584             30,001             

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิ�มขึ�น) 

ลูกหนี�การคา้และสินทรัพยท์ี�เกิดจากสัญญา (13,521)           12,240             (10,537)           11,241             

ลูกหนี�อื�น (465)                (464)                (165)                (58)                  

สินคา้คงเหลือ (87,041)           (139,687)         (86,938)           (139,684)         

ภาษีมูลค่าเพิ�มรอเรียกคืน (5,371)             (13,103)           (5,344)             (13,102)           

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (6,236)             (1,896)             (6,189)             (1,869)             

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น (778)                2,611               (763)                1,849               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 1,877               1,425               947                  1,080               

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

เจา้หนี�การคา้ 63,421             62,091             63,421             62,091             

เจา้หนี�อื�น 1,374               (2,519)             1,298               (2,457)             

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 6,034               740                  5,075               408                  

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 3,770               (10,969)           22,190             (10,969)           

หนี� สินหมุนเวยีนอื�น (4,973)             (6,040)             (4,137)             (6,251)             

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 39,382             (4,670)             45,442             (67,720)           

จ่ายดอกเบี�ย (303)                (360)                (283)                (358)                

จ่ายภาษีเงินได้ (13,092)           (14,190)           (8,529)             (9,777)             

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 25,987             (19,220)           36,630             (77,855)           

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

       (นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสิน)      (นายเรืองชยั  กฤษณเกรียงไกร)
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ควิทีซี เอนเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564  2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื�นลดลง (เพิ�มขึ�น) (117,951)         29,500             (30,530)           89,500             

เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย -                      -                      -                      9,663               

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 19                    1,487               5                      917                  

ซื�ออุปกรณ์ (26,131)           (14,404)           (25,736)           (13,653)           

ซื�อโปรแกรมคอมพวิเตอร์ (213)                (427)                (213)                (427)                

เงินสดรับจากเงินปันผล -                      -                      22,400             40,600             

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (144,276)         16,156             (34,074)           126,600           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสั�นจากธนาคารเพิ�มขึ�น -                      12,657             -                      12,657             

จ่ายชาํระหนี� สินตามสัญญาเช่า (2,496)             (2,300)             (2,306)             (2,287)             

จ่ายเงินปันผล (68,082)           (65,051)           (68,082)           (65,051)           

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (70,578)           (54,694)           (70,388)           (54,681)           

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ย

ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ -                      2,015               -                      -                      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (188,867)         (55,743)           (67,832)           (5,936)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 347,431           152,317           215,053           76,248             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นงวด 158,564           96,574             147,221           70,312             

-                      250,857.00-      -                      

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

เงินปันผลคา้งจ่าย 35                    20,098             35                    20,098             

รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนี� สินตามสัญญาเช่า 3,681               3,783               2,462               3,783               

เจา้หนี�จากการซื�อสินทรัพยล์ดลง 12,890             -                      12,890             -                      

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 120                  -                      -                  -                      

  

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

       (นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสิน)      (นายเรืองชยั  กฤษณเกรียงไกร)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 

__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ                  1 

(นายพูลพิพฒัน์  ตนัธนสิน)        (นายเรืองชยั กฤษณเกรียงไกร) 

  

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565  

1. ข้อมูลท่ัวไป 

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่  จ ํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้ งและมีภูมิลําเนา                  

ในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือธุรกิจผลิตและจาํหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้า และผลิตตามคาํสั่งซ้ือ

ของลูกคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “QTC” และเคร่ืองหมายการคา้ของลูกคา้ 

และเป็นตวัแทนนาํเขา้และจาํหน่ายผลิตภณัฑแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโซลาร์เซลล ์นอกจากน้ี บริษทัฯยงั

มีการให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ลูกคา้ เช่น งานตรวจสอบเช็คสภาพและบาํรุงรักษาตามกาํหนดเวลางาน

ซ่อมแซม และบาํรุงรักษาหมอ้แปลง งานบริการเติมนํ้ ามนัหมอ้แปลงไฟฟ้า งานบริการเช่าหมอ้แปลงไฟฟ้า 

เป็นตน้ เพื่อรองรับความตอ้งการและอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีซ้ือหมอ้แปลงไฟฟ้าของบริษทัฯ และ

ลูกคา้ทัว่ไป ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา 

แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และมีสาขาอยูท่ี่ 149 หมู่ 2 ตาํบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง 

จงัหวดัระยอง 

2. เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงิน 

2.1 เกณฑใ์นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบย่อ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการ

ในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และ              

งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด                                

ดงันั้นขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ                                 

เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้ขอ้มูลทางการเงิน                                    

ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                                        

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(นายพูลพิพฒัน์  ตนัธนสิน)        (นายเรืองชยั กฤษณเกรียงไกร) 

  

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) 

(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) บริษทัย่อย ได้แก่ บริษทั คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จาํกัด ซ่ึงบริษทัฯ               

ถือหุน้ร้อยละ 99.99 และบริษทัยอ่ยทางออ้ม ไดแ้ก่ บริษทั คิว โซลาร์ 1 จาํกดั และ บริษทั คิวทีซี มาร์เก็ตต้ิง 

จาํกดั ซ่ึงบริษทัยอ่ยถือหุน้ร้อยละ 100 (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัยอ่ย”) (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) โดยใช้

หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และไม่มีการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างท่ีสาํคญัเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 

3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน    

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

4. การประมาณการและการใช้ดุลยพนิิจ 

 ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการ และขอ้สมมติฐาน

เก่ียวกบัการรับรู้ และการวดัมูลค่าของสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่าง

จากการใชดุ้ลยพินิจการประมาณการ และขอ้สมมติฐานท่ีจดัทาํโดยฝ่ายบริหาร  

 การใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และขอ้สมมติฐาน ท่ีนาํมาใช้ในขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล รวมถึง

แหล่งขอ้มลูสาํคญัเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ ถือตามเกณฑเ์ช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นการจดัทาํ

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

5. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทั้งน้ี ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสาํคญัในนโยบายการกาํหนดราคา

ของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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(นายพูลพิพฒัน์  ตนัธนสิน)        (นายเรืองชยั กฤษณเกรียงไกร) 

  

รายการธุรกิจระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 นโยบาย                      

การกาํหนดราคา 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

รายไดจ้ากการขาย      

บริษทัยอ่ยทางออ้ม ตามท่ีตกลงร่วมกนั - - 30,949 11 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ราคาตลาด 690 2,862 690 2,862 

รวม  690 2,862 31,639 2,873 

รายไดจ้ากการให้บริการ      

บริษทัยอ่ย ตามท่ีตกลงร่วมกนั - - - 96 

บริษทัยอ่ยทางออ้ม ตามท่ีตกลงร่วมกนั - - - 1,050 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ราคาตลาด 19 - 19 - 

รวม  19 - 19 1,146 

รายไดอ่ื้น      

บริษทัยอ่ย ตามท่ีตกลงร่วมกนั - - 124 34 

บริษทัยอ่ยทางออ้ม ตามท่ีตกลงร่วมกนั - - 345 - 

บริษทัร่วม ราคาตลาด 45 - 45 - 

รวม  45 - 514 34 

รายไดด้อกเบ้ียรับ      

บริษทัร่วม ร้อยละ 5.5 ต่อปี - 149 - 149 

รายไดเ้งินปันผล      

บริษทัยอ่ย ตามมติของท่ีประชุม

กรรมการ 

 

- 

 

- 

 

22,400 

 

40,600 

ค่าใชจ้่ายในการขายและ        

จดัจาํหน่าย      

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตามท่ีตกลงร่วมกนั - 16 - 16 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 

__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ                  4 

(นายพูลพิพฒัน์  ตนัธนสิน)        (นายเรืองชยั กฤษณเกรียงไกร) 

  

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 นโยบาย                      

การกาํหนดราคา 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

รายไดจ้ากการขาย      

บริษทัยอ่ยทางออ้ม ตามท่ีตกลงร่วมกนั - - 30,978 23 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ราคาตลาด 924 3,924 924 3,924 

รวม  924 3,924 31,902 3,947 

รายไดจ้ากการให้บริการ      

บริษทัยอ่ย ตามท่ีตกลงร่วมกนั - - - 192 

บริษทัยอ่ยทางออ้ม ตามท่ีตกลงร่วมกนั - - 92 2,100 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ราคาตลาด 83 - 83 - 

รวม  83 - 175 2,292 

รายไดอ่ื้น      

บริษทัยอ่ย ตามท่ีตกลงร่วมกนั - - 247 68 

บริษทัยอ่ยทางออ้ม ตามท่ีตกลงร่วมกนั - - 692 106 

บริษทัร่วม ราคาตลาด 90 - 90 - 

รวม  90 - 1,029 174 

รายไดด้อกเบ้ียรับ      

บริษทัร่วม ร้อยละ 5.5 ต่อปี - 297 - 297 

รายไดเ้งินปันผล      

บริษทัยอ่ย ตามมติของท่ีประชุม

กรรมการ 

 

- 

 

- 

 

22,400 

 

40,600 

ค่าใชจ้่ายในการขายและจดั

จาํหน่าย      

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตามท่ีตกลงร่วมกนั 31 32 31 32 

 

 

 

 

 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 

__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ                  5 

(นายพูลพิพฒัน์  ตนัธนสิน)        (นายเรืองชยั กฤษณเกรียงไกร) 

  

ยอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคญัระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ       

31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน    

2565 

31 ธนัวาคม 

2564     

30 มิถุนายน    

2565 

31 ธนัวาคม 

2564     

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

     บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 758 - 758 - 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

     บริษทัยอ่ย - - 75 210 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 44 5 44 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

บริษทัยอ่ยทางออ้ม - - 18,420 - 

หน้ีสินตามภาระผกูพนัผลประโยชน์ 

     พนกังาน     

 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน -  

    ผูบ้ริหารสาํคญั 4,843 4,600 4,148 3,932 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 4,971 5,204 3,927 4,120 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 122 155 108 143 

รวม 5,093 5,359 4,035 4,263 

   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 13,924 14,125 11,923 12,123 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 243 311 216 287 

รวม 14,167 14,436 12,139 12,410 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 

__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ                  6 

(นายพูลพิพฒัน์  ตนัธนสิน)        (นายเรืองชยั กฤษณเกรียงไกร) 

  

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน    

2565 

31 ธนัวาคม 

2564     

30 มิถุนายน    

2565 

31 ธนัวาคม 

2564     

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เงินสด  83 158 64 141 

เงินฝากธนาคาร - บญัชีกระแสรายวนั 109,991 250,116 109,555 155,417 

เงินฝากธนาคาร - บญัชีออมทรัพย ์ 48,490 97,157 37,602 59,495 

รวม 158,564 347,431 147,221 215,053 

7. ลูกหนีก้ารค้าและสินทรัพย์ท่ีเกดิจากสัญญา 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน    

2565 

31 ธนัวาคม      

2564     

30 มิถุนายน    

2565 

31 ธนัวาคม     

2564     

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 758         -  758         - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 758 - 758 - 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 121,178 122,140 105,763 109,693 

เกินกาํหนดชาํระ:     

ไม่เกิน 3 เดือน 23,940 23,644 23,940 23,644 

3 - 6 เดือน 1,611 5,856 1,611 5,856 

7 - 12 เดือน 9,469 517 9,469 517 

มากกว่า 12 เดือน 26,254 26,723 26,254 26,723 

รวม 182,452 178,880 167,037 166,433 

หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (24,271) (23,438) (24,271) (23,438) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 158,181 155,442 142,766 142,995 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 158,939 155,442 143,524 142,995 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 

__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ                  7 

(นายพูลพิพฒัน์  ตนัธนสิน)        (นายเรืองชยั กฤษณเกรียงไกร) 

  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน    

2565 

31 ธนัวาคม     

2564     

30 มิถุนายน    

2565 

31 ธนัวาคม     

2564     

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา      

อายหุน้ีท่ียงัไม่เรียกชาํระนบัจากวนัท่ีบนัทึกรายได ้    

ไม่เกิน 3 เดือน 10,743         4,094 6,333         - 

3 - 6 เดือน 253 - 253 - 

7 - 12 เดือน 97 - 97 - 

มากกว่า 12 เดือน 9 - 9 - 

รวมสินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 11,102 4,094 6,692 - 

รวมลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา - 

สุทธิ  170,041 

 

159,536 150,516 

 

142,995 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 - 90 วนั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ลูกหน้ีการคา้บางรายซ่ึงเกินกาํหนดชาํระ 11 เดือนขึ้นไป (31 ธันวาคม 2564:       

เกินกาํหนดชาํระ 12 เดือนขึ้นไป) อยูร่ะหวา่งการผอ่นชาํระหน้ีกบับริษทัฯ 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี        

30 มิถุนายน 2565 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวมและ     

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 23,438 

บวก: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 1,478 

หกั: กลบัรายการค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (645) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 24,271 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 

__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ                  8 

(นายพูลพิพฒัน์  ตนัธนสิน)        (นายเรืองชยั กฤษณเกรียงไกร) 

  

8. สินค้าคงเหลือ 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน    

2565 

31 ธนัวาคม 

2564     

30 มิถุนายน    

2565 

31 ธนัวาคม 

2564     

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

วตัถุดิบ 152,766 150,317 152,766 150,317 

งานระหว่างทาํ  53,910 52,914 53,910 52,914 

สินคา้สาํเร็จรูป 202,053 120,116 201,950 120,116 

สินคา้ระหว่างทาง 8,261 6,602 8,261 6,602 

รวม 416,990 329,949 416,887 329,949 

หกั: รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิ        

ท่ีจะไดรั้บ (16,843) (7,741) (16,843) (7,741) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 400,147 322,208 400,044 322,208 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี         

30 มิถุนายน 2565 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวมและ     

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 7,741 

บวก: ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือระหวา่งงวด 9,102 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 16,843 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 

__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ                  9 

(นายพูลพิพฒัน์  ตนัธนสิน)        (นายเรืองชยั กฤษณเกรียงไกร) 

  

9. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

รายการเปล่ียนแปลงระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน           

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 350,000 200,000 

บวก: กาํไรจากการปรับมูลค่าท่ีเกิดขึ้นจริง 951 530 

บวก: ลงทุนเพิ่มขึ้นในระหวา่งงวด 584,906 260,518 

หกั: จาํหน่ายในระหวา่งงวด (467,906) (230,518) 

บวก: กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลง 

   ในมูลค่ายติุธรรม 

 

674 

 

385 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 468,625 230,915 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน ไดแ้ก่ เงินลงทุนในกองทุนเปิดและตัว๋แลกเงิน ซ่ึงใหผ้ลตอบแทนสูงกว่า

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยท์ัว่ไป 

10. เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากดัในการใช้ 

ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝากประจาํซ่ึงบริษทัย่อยทางออ้มได้นําไปคํ้าประกันวงเงินบตัรเครดิตสําหรับเติม

นํ้ามนัเช้ือเพลิง 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทั      

คิวทีซี โกลบอล พาวเวอร์ จาํกดั (บริษทัยอ่ยทางตรง) จาํนวน 22 ลา้นบาท (2564: 41 ลา้นบาท) 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 

__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ                  10 

(นายพูลพิพฒัน์  ตนัธนสิน)        (นายเรืองชยั กฤษณเกรียงไกร) 

  

12. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 616,746 325,666 

ซ้ือสินทรัพยร์ะหวา่งงวด 13,241 12,846 

จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี 

   ณ วนัท่ีจาํหน่าย 

 

(528) 

 

(496) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (33,655) (23,223) 

รับโอนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 716 716 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 596,520 315,509 

13. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 สรุป

ไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 11,842 11,842 

เพิ่มขึ้นระหวา่งงวด 2,436 2,436 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (2,186) (1,987) 

โอนไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (716) (716) 

ปรับปรุงในระหวา่งงวด 1,245 26 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 12,621 11,601 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(นายพูลพิพฒัน์  ตนัธนสิน)        (นายเรืองชยั กฤษณเกรียงไกร) 

  

14. รายได้ 

รายไดจ้ากธุรกิจผลิตและจาํหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้า 

บริษทัฯประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้าและผลิตตามคาํสั่งซ้ือของลูกคา้ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “QTC” และเคร่ืองหมายการคา้ของลูกคา้ โดยปัจจุบนัผลิตภณัฑห์มอ้

แปลงไฟฟ้าของบริษทัฯ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 

1. หมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจาํหน่าย มีกาํลงัไฟตั้งแต่ 10 KVA - 5000 KVA 

1.1 หมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจาํหน่ายแบบนํ้ามนัชนิดปิดผนึก 

1.2 หมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจาํหน่ายแบบนํ้ามนัเปิด 

2. หมอ้แปลงไฟฟ้าระบบกาํลงั มีกาํลงัไฟตั้งแต่ 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 งานตรวจสอบเช็คสภาพและบาํรุงรักษาตาม

กาํหนดเวลางานซ่อมแซมและบาํรุงรักษาหมอ้แปลง งานบริการเติมนํ้ ามนัหมอ้แปลงไฟฟ้า งานบริการเช่า

หมอ้แปลงไฟฟ้า เป็นตน้ เพื่อรองรับความตอ้งการและอาํนวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ทั้งท่ีเป็นลูกคา้ท่ีซ้ือ

หมอ้แปลงไฟฟ้าของบริษทัฯ และลูกคา้ทัว่ไป  

รายไดจ้ากธุรกิจจาํหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า 

1. บริษทัฯเป็นตวัแทนจาํหน่ายโซลาร์เซลล์ให้กบั LONGI Solar ซ่ึงเป็นแผงโซลาร์ฯ Tier 1 ท่ีไดรั้บการ

ยอมรับวา่ดีท่ีสุดดว้ยโมดูลเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบ Half - Cut Technology ท่ีมอบการทาํงานประสิทธิภาพ

สูงสุดถึง 98% และยงัสามารถสร้างพลงังานไดสู้งขึ้นแมใ้นภาวะแสงน้อย และสามารถผลิตพลงังาน

ไฟฟ้าออกมาไดต่้อเน่ืองยาวนานกว่า 25 ปี ซ่ึงในปัจจุบนัไดมี้การจาํหน่ายแผงโซลาร์เซลลท่ี์มีขนาดสูง

ถึง 545 W 

2. บริษัทฯเป็นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ Huawei Solar Inverter ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์การเปล่ียนไฟฟ้า

กระแสตรง (DC) ใหเ้ป็นไฟฟ้ากระแสสลบั (AC) เพื่อใชก้บัแผงโซลาร์เซลล ์รวมไปถึงการจาํหน่าย DE 

BUSDUCT ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

รายไดจ้ากธุรกิจผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 

บริษทัยอ่ยทางออ้มไดด้าํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 

รายละเอียดของรายได ้ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 15 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(นายพูลพิพฒัน์  ตนัธนสิน)                                                                                   (นายเรืองชยั กฤษณเกรียงไกร) 

  

15. ส่วนงานดําเนินงาน 

กลุ่มบริษทัมีการจดักลุ่มส่วนงานท่ีรายงานตามภูมิศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศ ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนโครงสร้างของ         

ส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานจากงบประจาํปีล่าสุด ข้อมูลรายได้และกาํไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                   

30 มิถุนายน 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 
    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ผลิตและจาํหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้า จาํหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า   การตดัรายการ   

 ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ในประเทศ รวมส่วนงาน ระหว่างกนั รวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

รายไดจ้ากการขาย               

   -  รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 106,777 82,725 80,704 87,824 82,472 78,972 11,397 36,744 281,350 286,265 - - 281,350 286,265 

   -  รายไดร้ะหว่างกนั 30,943 - - - 6 - - - 30,949 - (30,949) - - - 

รวมรายไดจ้ากการขาย 137,720 82,725 80,704 87,824 82,478 78,972 11,397 36,744 312,299 286,265 (30,949) - 281,350 286,265 

ตน้ทุนขาย (141,097) (84,539) (52,546) (64,520) (74,764) (65,871) (12,399) (8,904) (280,806) (223,834) 32,748 - (248,058) (223,834) 

กําไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (3,377) (1,814) 28,158 23,304 7,714 13,101 (1,002) 27,840 31,493 62,431 1,799 - 33,292 62,431 

รายไดจ้ากการบริการ               

   -  รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 12,170 4,489         -         -         -         -         -         - 12,170 4,489 - - 12,170 4,489 

ตน้ทุนบริการ (6,579) (7,170)         -         -         -         -         -         - (6,579) (7,170) - - (6,579) (7,170) 

กําไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 5,591 (2,681)     - -     -         -     - - 5,591 (2,681) - - 5,591 (2,681) 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน             568 - 

รายไดอ่ื้น             5,466 3,778 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย           (10,229) (10,425) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             (24,708) (27,737) 

ตน้ทุนทางการเงิน             (154) (335) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้             9,826 25,031 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (2,214) (2,536) 

กําไรสําหรับงวด             7,612 22,495 

               

รายไดแ้ยกตามการรับรู้รายได ้               

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 149,890 87,214 80,704 87,824 82,478 78,972 11,397 36,744 324,469 290,754 (30,949) - 293,520 290,754 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(นายพูลพิพฒัน์  ตนัธนสิน)                                                                                   (นายเรืองชยั กฤษณเกรียงไกร) 

  

 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ผลิตและจาํหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้า จาํหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า   การตดัรายการ   

 ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ในประเทศ รวมส่วนงาน ระหว่างกนั รวม 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

รายไดจ้ากการขาย               

   -  รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 160,391 133,219 211,657 171,696 122,249 121,223 22,961 75,131 517,258 501,269 - - 517,258 501,269 

   -  รายไดร้ะหว่างกนั 30,943 - - - 35 - - - 30,978 - (30,978) - - - 

รวมรายไดจ้ากการขาย 191,334 133,219 211,657 171,696 122,284 121,223 22,961 75,131 548,236 501,269 (30,978) - 517,258 501,269 

ตน้ทุนขาย (195,356) (138,418) (143,826) (126,349) (108,659) (100,923) (21,358) (17,871) (469,199) (383,561) 34,681 - (434,518) (383,561) 

กําไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (4,022) (5,199) 67,831 45,347 13,625 20,300 1,603 57,260 79,037 117,708 3,703 - 82,740 117,708 

รายไดจ้ากการบริการ               

   -  รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 19,966 18,798 - - - - - - 19,966 18,798 - - 19,966 18,798 

   -  รายไดร้ะหว่างกนั 92 - - - - - - - 92 - (92) - - - 

รวมรายไดจ้ากการบริการ 20,058 18,798 - - - - - - 20,058 18,798 (92) - 19,966 18,798 

ตน้ทุนบริการ (12,528) (11,447)         -         -         -         -         -         - (12,528) (11,447) - - (12,528) (11,447) 

กําไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 7,530 7,351         - -         -         -         - - 7,530 7,351 (92) - 7,438 7,351 

กาํไรจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย           - 1,605 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน             2,028 - 

รายไดอ่ื้น             8,504 6,628 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย           (21,461) (20,514) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             (50,027) (59,833) 

ตน้ทุนทางการเงิน             (303) (531) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้             28,919 52,414 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (6,393) (7,274) 

กําไรสําหรับงวด             22,526 45,140 

               

รายไดแ้ยกตามการรับรู้รายได ้               

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 211,392 152,017 211,657 171,696 122,284 121,223 22,961 75,131 568,294 520,067 (31,070) - 537,224 520,067 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 

__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ                  14 

(นายพูลพิพฒัน์  ตนัธนสิน)                   (นายเรืองชยั กฤษณเกรียงไกร) 

  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีรายได้รอรับรู้จากการจาํหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้าซ่ึงอยู่ระหว่างรอ

ตรวจสอบคุณภาพสินคา้จากลูกคา้ท่ีเป็นหน่วยงานภาครัฐจาํนวน 18 ลา้นบาท ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัได้รับรู้

รายไดจ้ากการจาํหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้าดงักล่าวแลว้ในเดือนกรกฎาคม 2565 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

 

 

จาํนวนรายลูกคา้ 

ผลิตและจาํหน่าย 

หมอ้แปลงไฟฟ้า 

ผลิตและจาํหน่าย

กระแสไฟฟ้า 

 

รวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ประเภทลูกคา้ 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

บริษทัเอกชน 1 1 60 42 - - 60 42 

หน่วยงานภาครัฐ 1 1 32 6 11 37 43 43 

รวม 2 2 92 48 11 37 103 85 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

 

 

จาํนวนรายลูกคา้ 

ผลิตและจาํหน่าย 

หมอ้แปลงไฟฟ้า 

ผลิตและจาํหน่าย

กระแสไฟฟ้า 

 

รวม 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ประเภทลูกคา้ 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

บริษทัเอกชน 2 1 206 88 - - 206 88 

หน่วยงานภาครัฐ 1 1 32 6 23 75 55 81 

รวม 3 2 238 94 23 75 261 169 

16. เคร่ืองมือทางการเงิน 

16.1  มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอัตราดอกเบ้ีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง

กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 

__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ                  15 

(นายพูลพิพฒัน์  ตนัธนสิน)                   (นายเรืองชยั กฤษณเกรียงไกร) 

  

16.2  ลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน              

ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมโดยแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี   

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2565 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน      

เงินลงทุนในตราสารหน้ี - 351,580 - 351,580 

ตราสารอนุพนัธ์      

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 452 - 452 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

ตราสารอนุพนัธ์      

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 26 - 26 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2565 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม    

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน      

เงินลงทุนในตราสารหน้ี - 200,903 - 200,903 

ตราสารอนุพนัธ์      

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 452 - 452 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

ตราสารอนุพนัธ์      

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 26 - 26 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่ายุติธรรม

ของเคร่ืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

17. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น                      

เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2564 85 0.25 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2564  85 0.25 

    

เงินปันผลประจาํปี 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น                      

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2565 68 0.20 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2565  68 0.20 

18. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

18.1  ภาระผกูพนัจากรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัจากรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือสินทรัพย์     

จาํนวนเงินรวมประมาณ 7 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: ไม่มี) (เฉพาะของบริษทัฯ: 7 ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 

2564: ไม่มี) 

18.2 การคํ้าประกนั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีหนังสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มบริษทัเพื่อ          

ค ํ้ าประกันการปฏิบัติตามสัญญาซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจเป็นจํานวนเงินรวมประมาณ 31 ล้านบาท              

(31 ธนัวาคม 2564: 23 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 23 ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2564: 23 ลา้นบาท) 
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(นายพูลพิพฒัน์  ตนัธนสิน)                   (นายเรืองชยั กฤษณเกรียงไกร) 

  

18.3 วงเงินสินเช่ือ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัย่อยทางอ้อมแห่งหน่ึงมีวงเงินบัตรเครดิตสําหรับเติมนํ้ ามันเช้ือเพลิง       

จาํนวนเงิน 0.1 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 0.1 ลา้นบาท) ซ่ึงใช้เงินฝากประจาํเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 10 

19. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 

2565 
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