
 

บริษทั เพาเวอร์ โซลูชั�น เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ&นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2558 



 
 

 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เพาเวอร์ โซลูชั�น เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2558 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับ   
งวดสามเดือนและหกเดือนสิ&นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2558 งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และ    
งบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนสิ&นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2558 และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
แบบยอ่ของบริษทั เพาเวอร์ โซลูชั�น เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั เพาเวอร์ โซลูชั�น เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซึ� งผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านี&ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 เรื�อง 
งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเกี�ยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เรื�อง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม
บุคลากร ซึ� งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอื�น 
การสอบทานนี& มีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้       
ความเชื�อมั�นวา่จะพบเรื�องที�มีนยัสาํคญัทั&งหมดซึ�งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั&นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลที�สอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบสิ�งที�เป็นเหตุใหเ้ชื�อวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ&นตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที� 34 เรื�อง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

 

รสพร เดชอาคม 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 13 สิงหาคม 2558 



บริษทั เพาเวอร์ โซลูชั�น เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 30 มิถุนายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 13,052                 267,845               6,774                   264,181               

เงินลงทุนชั/วคราว 4 91,418                 210                      91,407                 -                           

ลกูหนี3การคา้และลกูหนี3 อื/น 3, 5, 6 93,573                 120,851               104,097               125,673               

เงินใหกู้ย้มืระยะสั3นแก่กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั 3 -                           -                           37,180                 39,630                 

สินคา้คงเหลือ 7 60,836                 60,157                 60,836                 60,157                 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื/น 10,802                 5,716                   10,344                 4,990                   

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 269,681               454,779               310,638               494,631               

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที/มีภาระคํ3าประกนั 8 44,425                 50,042                 37,424                 43,123                 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั 3 -                           7,596                   -                           7,596                   

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 8,030                   -                           75                        -                           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                           -                           114,248               99,249                 

เงินลงทุนอื/น 11 9,598                   3,598                   3,598                   3,598                   

ที/ดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 357,472               358,901               91,422                 86,048                 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 2,400                   1,910                   2,400                   1,910                   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,663                   3,871                   4,663                   3,871                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื/น 23,000                 24,567                 2,573                   2,159                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 449,588               450,485               256,403               247,554               

รวมสินทรัพย์ 719,269               905,264               567,041               742,185               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษทั เพาเวอร์ โซลูชั�น เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 30 มิถุนายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี1สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี1สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั3น

   จากสถาบนัการเงิน 14 17,570                 131,662               17,570                 131,662               

หนี3 สินภายใตสั้ญญาโอนสิทธิการรับเงิน 5 -                           13,920                 -                           13,920                 

เจา้หนี3การคา้และเจา้หนี3 อื/น 3, 15 43,383                 58,608                 41,595                 57,099                 

เงินกูย้มืระยะยาวที/ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ/งปี 16 30,694                 30,387                 5,830                   5,523                   

เงินกูย้มืระยะยาวที/จดัเป็นหนี3 สินหมุนเวยีน 16 58,152                 62,004                 -                           -                           

หนี3 สินตามสัญญาเช่าซื3อและสัญญาเช่าการเงิน

   ที/ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ/งปี 461                      620                      461                      620                      

เงินรับล่วงหนา้จากลกูคา้ 1,667                   2,016                   1,667                   2,016                   

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยรอรับรู้ 11,500                 11,500                 11,500                 11,500                 

หนี3 สินหมุนเวยีนอื/น 1,017                   2,956                   357                      1,412                   

รวมหนี1สินหมุนเวียน 164,444               313,673               78,980                 223,752               

หนี1สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที/ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ/งปี 16 59,401                 71,111                 17,352                 20,439                 

หนี3 สินตามสัญญาเช่าซื3อและสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ

   จากส่วนที/ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ/งปี 190                      369                      190                      369                      

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,511                   3,730                   4,511                   3,730                   

รวมหนี1สินไม่หมุนเวียน 64,102                 75,210                 22,053                 24,538                 

รวมหนี1สิน 228,546               388,883               101,033               248,290               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษทั เพาเวอร์ โซลูชั�น เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 30 มิถุนายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 2,250,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 225,000               225,000               225,000               225,000               

   ทุนที/ออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 2,200,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 220,000               220,000               220,000               220,000               

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 239,806               239,806               239,806               239,806               

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 17 2,153                   185                      2,153                   185                      

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย

      บริษทัฯ 4,854                   4,854                   4,854                   4,854                   

      บริษทัยอ่ย 809                      -                           -                           -                           

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) 23,101                 51,536                 (805)                    29,050                 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 490,723               516,381               466,008               493,895               

รวมหนี1สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 719,269               905,264               567,041               742,185               

-                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี3

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั�น เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ*นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 3 42,338               76,130               42,338               76,130               

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 15,760               17,351               -                         -                         

รายไดจ้ากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 3 -                         35,551               1,211                 95,551               

รายไดจ้ากการบริการ 3 10,359               4,286                 11,799               5,637                 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี1ยน -                         147                    -                         147                    

รายไดอื้1น 3 684                    219                    1,790                 1,606                 

รวมรายได้ 69,141               133,684             57,138               179,071             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 3 37,509               59,890               37,509               59,890               

ตน้ทุนขายไฟฟ้า 4,241                 4,830                 -                         -                         

ตน้ทุนจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 115                    27,270               537                    84,481               

ตน้ทุนบริการ 3,180                 3,557                 3,180                 3,557                 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 996                    1,069                 996                    1,069                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 29,288               20,374               27,708               19,555               

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี1ยน 235                    -                         235                    -                         

รวมค่าใช้จ่าย 75,564               116,990             70,165               168,552             

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ และค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (6,423)                16,694               (13,027)              10,519               

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (1)                       -                         -                         -                         

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (6,424)                16,694               (13,027)              10,519               

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 3 (3,518)                (7,967)                (1,495)                (5,849)                

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (9,942)                8,727                 (14,522)              4,670                 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 18 809                    (1,232)                809                    (1,232)                

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (9,133)                7,495                 (13,713)              3,438                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด -                         -                         -                         -                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (9,133)                7,495                 (13,713)              3,438                 

(หน่วย: บาท)
กาํไรต่อหุ้น 19

กาํไรต่อหุน้ขั8นพื8นฐาน

   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนที1เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.004) 0.004 (0.006) 0.002 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี8

งบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั�น เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสิ*นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 3 103,201             140,385             103,201             140,385             

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 30,230               32,545               -                         -                         

รายไดจ้ากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 3 2,168                 35,551               3,386                 158,451             

รายไดจ้ากการบริการ 3 23,300               15,717               26,180               18,225               

เงินปันผลรับ 3, 10 -                         -                         7,011 -                         

กาํไรจากอตัราแลกเปลี1ยน 149                    1,372                 149                    1,372                 

รายไดอื้1น 3 2,469                 561                    4,864                 2,398                 

รวมรายได้ 161,517             226,131             144,791             320,831             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 3 90,210               103,869             90,210               103,869             

ตน้ทุนขายไฟฟ้า 8,309                 8,694                 -                         -                         

ตน้ทุนจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 2,276                 27,270               2,703                 138,401             

ตน้ทุนบริการ 7,705                 7,529                 7,705                 7,529                 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 2,336                 3,513                 2,336                 3,513                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 55,076               41,938               52,663               39,967               

รวมค่าใช้จ่าย 165,912             192,813             155,617             293,279             

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ และค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (4,395)                33,318               (10,826)              27,552               

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (45)                     -                         -                         -                         

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (4,440)                33,318               (10,826)              27,552               

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 3 (7,698)                (14,783)              (3,541)                (10,413)              

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (12,138)              18,535               (14,367)              17,139               

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 18 791                    (3,969)                791                    (3,969)                

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (11,347)              14,566               (13,576)              13,170               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด -                         -                         -                         -                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (11,347)              14,566               (13,576)              13,170               

(หน่วย: บาท)
กาํไรต่อหุ้น 19

กาํไรต่อหุน้ขั9นพื9นฐาน

   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนที1เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.005) 0.008 (0.006) 0.008 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี9

งบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั�น เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ*นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2558 2557 2558 2557

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (12,138)              18,535               (14,367)              17,139               

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็น

   เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน: 

   ค่าเสื1อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 10,306               11,584               3,564                 3,280                 

   ค่าเผื1อหนี9สงสัยจะสูญ (โอนกลบั) 2,329                 (592)                   2,329                 (592)                   

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที1จะไดรั้บ (โอนกลบั) (1,306)                947                    (1,306)                947                    

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 45                      -                         -                         -                         

   กาํไรที1ยงัไม่เกิดขึ9นจริงจากการเปลี1ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั1วคราว (20)                     -                         (20)                     -                         

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 781                    667                    781                    667                    

   รายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 1,968                 -                         1,968                 -                         

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 825                    140                    132                    140                    

   กาํไรจากอตัราแลกเปลี1ยนที1ยงัไม่เกิดขึ9นจริง (37)                     (579)                   (37)                     (579)                   

   เงินปันผลรับ -                         -                         (7,011)                -                         

   ดอกเบี9ยรับ (592)                   (416)                   (1,932)                (1,545)                

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี9ย 6,483                 13,181               2,534                 8,832                 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลี1ยนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหนี9 สินดาํเนินงาน 8,644                 43,467               (13,365)              28,289               

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิ1มขึ9น) 

   ลูกหนี9การคา้และลูกหนี9 อื1น 24,727               29                      19,937               (52,570)              

   สินคา้คงเหลือ 627                    8,817                 627                    62,737               

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื1น (5,086)                (21,223)              (5,354)                (22,382)              

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื1น 3,165                 (6,190)                1,185                 2,464                 

หนี9 สินดาํเนินงานเพิ1มขึ9น (ลดลง)

   เจา้หนี9การคา้และเจา้หนี9 อื1น (12,013)              (28,716)              (12,273)              (23,620)              

   เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (349)                   14,277               (349)                   (27,723)              

   หนี9 สินหมุนเวียนอื1น (1,939)                (447)                   (1,055)                (588)                   

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 17,776               10,014               (10,647)              (33,393)              

   จ่ายภาษีเงินได้ (1,599)                (3,324)                (1,599)                (3,323)                

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 16,177               6,690                 (12,246)              (36,716)              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี9

งบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั�น เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ*นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2558 2557 2558 2557

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั1วคราวเพิ1มขึ9น (91,188)              -                         (91,387)              -                         

เงินฝากธนาคารที1มีภาระคํ9าประกนัลดลง (เพิ1มขึ9น) 5,617                 (16,319)              5,699                 (16,223)              

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั9นแก่กิจการที1เกี1ยวขอ้งกนัลดลง -                         -                         2,450                 1,976                 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที1เกี1ยวขอ้งกนัลดลง 7,596                 -                         7,596                 -                         

ซื9อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         (132)                   (14,999)              (39,000)              

ซื9อเงินลงทุนในบริษทัร่วม (8,000)                -                         -                         -                         

ซื9อเงินลงทุนอื1น (6,000)                (3,598)                -                         (3,598)                

ซื9อที1ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (13,372)              (57,866)              (12,762)              (2,783)                

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 6                        17                      6                        17                      

เงินปันผลรับ -                         -                         7,011                 -                         

ดอกเบี9ยรับ 813                    322                    1,243                 3,655                 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (104,528)           (77,576)              (95,143)              (55,956)              

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั9นจากสถาบนัการเงินเพิ1มขึ9น (ลดลง) (114,090)           86,282               (114,090)           86,282               

หนี9 สินภายใตส้ัญญาโอนสิทธิการรับเงินเพิ1มขึ9น (ลดลง) (13,920)              14,851               (13,920)              14,851               

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (15,255)              (14,345)              (2,780)                (2,615)                

หนี9 สินตามสัญญาเช่าซื9อและสัญญาเช่าการเงินลดลง (338)                   (305)                   (338)                   (305)                   

เงินกูย้ืมระยะสั9นจากกิจการที1เกี1ยวขอ้งกนัลดลง -                         -                         -                         (900)                   

ดอกเบี9ยจ่าย (6,560)                (13,140)              (2,611)                (8,774)                

เงินปันผลจ่าย (16,279)              -                         (16,279)              -                         

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (166,442)           73,343               (150,018)           88,539               

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ*น (ลดลง) สุทธิ (254,793)           2,457                 (257,407)           (4,133)                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 267,845             15,247               264,181             12,488               

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 13,052               17,704               6,774                 8,355                 

-                         -                         

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ�มเตมิ

รายการที1ไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย

   ซื9อเงินลงทุนในบริษทัร่วมโดยยงัไม่ไดช้าํระเงิน 75                      -                         75                      -                         

   ซื9ออุปกรณ์โดยยงัไม่ไดช้าํระเงิน 438                    8,239                 365                    4,223                 

   ซื9ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าซื9อและสัญญาเช่าทางการเงิน 188                    -                         188                    -                         

   โอนงานระหวา่งทาํเป็นอุปกรณ์ -                         53,920               -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี9

งบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั�น เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ,นสุดวันที� 30 มถุินายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ส่วนทุนจากการ กาํไรสะสม

ทุนเรือนหุน้ที"ออก ส่วนเกิน จ่ายโดยใช้ รวมส่วนของ

และเรียกชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ หุน้เป็นเกณฑ์ บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 1 มกราคม 2557 175,000               -                           -                           3,325                   -                           14,460                 192,785               

กาํไรสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           14,566                 14,566                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"นสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           14,566                 14,566                 

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 30 มถุินายน 2557 175,000               -                           -                           3,325                   -                           29,026                 207,351               

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 1 มกราคม 2558 220,000               239,806               185                      4,854                   -                           51,536                 516,381               

ขาดทุนสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           (11,347)                (11,347)                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"นสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           (11,347)                (11,347)                

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 17) -                           -                           1,968                   -                           -                           -                           1,968                   

โอนกาํไรสะสมที"ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรอง

   ตามกฎหมาย -                           -                           -                           -                           809                      (809)                     -                           

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                           -                           -                           -                           -                           (16,279)                (16,279)                

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 30 มถุินายน 2558 220,000               239,806               2,153                   4,854                   809                      23,101                 490,723               

-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ"งของงบการเงินนีA

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั�น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ-นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนทุนจากการ กาํไรสะสม (ขาดทุน)

ทุนเรือนหุ้นที#ออก ส่วนเกิน จ่ายโดยใช้ จดัสรรแลว้ - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของ

และเรียกชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น หุ้นเป็นเกณฑ์ สาํรองตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2557 175,000              -                          -                          3,325                  (3,340)                 174,985              

กาํไรสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          13,170                13,170                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#นสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          -                          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          13,170                13,170                

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2557 175,000              -                          -                          3,325                  9,830                  188,155              

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2558 220,000              239,806              185                     4,854                  29,050                493,895              

ขาดทุนสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          (13,576)               (13,576)               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#นสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          -                          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          (13,576)               (13,576)               

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 17) -                          -                          1,968                  -                          -                          1,968                  

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                          -                          -                          -                          (16,279)               (16,279)               

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2558 220,000              239,806              2,153                  4,854                  (805)                    466,008              

-                          -                          -                          -                          -                          -                          

-                          -                          -                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ#งของงบการเงินนี?



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 1

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั�น เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ)นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2558  

1. ข้อมูลทั�วไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั เพาเวอร์ โซลูชั"น เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ" งจดัตั.งและ  
มีภูมิลาํเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการจาํหน่ายและติดตั.งระบบไฟฟ้าควบคุม
และระบบสํารองไฟฟ้าทุกชนิด และก่อสร้างโรงไฟฟ้า ที"อยู่ตามที"จดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ที"
อาคารพีเอสที เลขที" 325/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลนี. จัดทําขึ. นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที"  34 (ปรับปรุง 2557) เรื" อง            
งบการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม    
บริษัทฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปลี"ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

งบการเงินระหวา่งกาลนี. จดัทาํขึ.นเพื"อให้ขอ้มูลเพิ"มเติมจากงบการเงินประจาํปีที"นาํเสนอครั. งล่าสุด 
ดงันั.น งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเกี"ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์   
ใหม่ ๆ เพื"อไม่ให้ข้อมูลที"นําเสนอซํ. าซ้อนกับข้อมูลที"ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช ้       
งบการเงินระหวา่งกาลนี.ควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที"บริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย      
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี.  

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหวา่งกาลนี. ไดจ้ดัทาํขึ.นโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีสิ.นสุด
วนัที" 31 ธันวาคม 2557 และได้รวมงบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
สิ.นสุดวนัที"  30 มิถุนายน 2558 ของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ซึ" งต่อไปนี. เรียกว่า “บริษัทย่อย”) 
ดงัต่อไปนี.  
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  จดัตั.งขึ.น  
ชื"อบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ในประเทศ อตัราร้อยละที"ถือหุ้น 

   30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทั กนัหา โซล่าพาวเวอร์ จาํกดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทิตย ์
ไทย 100 100 

บริษทั โซล่าร์โกกรีน จาํกดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย ์

ไทย 100 100 

บริษทั วินดโ์กกรีน จาํกดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลม ไทย 100 100 
บริษทั ไบโอโกกรีน จาํกดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานชีวภาพ

และชีวมวล 
ไทย 100 100 

บริษทั เพาเวอร์ วี กรีน จาํกดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย ์

ไทย 100 100 

บริษทั พีเอสที (อุบลราชธานี) จาํกดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย ์

ไทย 100 100 

บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ีจาํกดั ลงทุนในบริษทัอื"น ไทย 100 - 

1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่ที"ออก
โดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึ" งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที"เริ"มในหรือหลงัวนัที" 1 มกราคม 
2558 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ. น
เพื"อให้มีเนื.อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
การปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี.ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญั
ต่องบการเงินของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที"กล่าวข้างต้น            
บางฉบบัมีการเปลี"ยนแปลงหลกัการสาํคญัซึ" งสามารถสรุปไดด้งันี.  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 19 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงนี.กาํหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณ
การตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"นในขณะที"มาตรฐานการบญัชี
ฉบบัเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื"น หรือทยอยรับรู้ในกาํไรขาดทุนก็ได ้  

มาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี. เนื"องจากบริษทัฯรับรู้
รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื"นอยูแ่ต่เดิมแลว้ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 10 เรื�อง งบการเงินรวม  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 10 กาํหนดหลกัเกณฑ์เกี"ยวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม 
โดยใชแ้ทนเนื.อหาเกี"ยวกบัการบญัชีสําหรับงบการเงินรวมที"เดิมกาํหนดอยู่ในมาตรฐานการบญัชี 
ฉบับที"  27 เรื" อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน          
ฉบบันี. เปลี"ยนแปลงหลกัการเกี"ยวกบัการพิจารณาว่าผูล้งทุนมีอาํนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ 
ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี. ผูล้งทุนจะถือวา่ตนควบคุมกิจการที"เขา้ไปลงทุนได ้
หากตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการที"เขา้ไปลงทุน และตนสามารถใช้
อาํนาจในการสั"งการกิจกรรมที"ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั.นได้ ถึงแมว้่าตนจะมี
สัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ากึ" งหนึ" งก็ตาม การเปลี"ยนแปลงที"
สําคญันี. ส่งผลให้ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยมี
อาํนาจควบคุมในกิจการที"เข้าไปลงทุนหรือไม่และจะต้องนําบริษัทใดในกลุ่มกิจการมาจดัทาํ         
งบการเงินรวมบา้ง 

การเปลี"ยนแปลงหลกัการนี.ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 12 เรื�อง การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับส่วนได้เสียในกิจการ

อื�น  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี. กาํหนดเรื"องการเปิดเผยขอ้มูลที"เกี"ยวขอ้งกบัส่วนได้เสีย
ของกิจการในบริษัทย่อย การร่วมการงาน บริษัทร่วม รวมถึงกิจการที" มีโครงสร้างเฉพาะตัว 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี. จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ย  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 13 เรื�อง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี. กําหนดแนวทางเกี"ยวกับการวดัมูลค่ายุติธรรมและ         
การเปิดเผยขอ้มูลที"เกี"ยวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยห์รือหนี. สินใดตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานที"เกี"ยวขอ้งอื"น กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรม
นั.นตามหลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี. และใช้วิธีเปลี"ยนทนัทีเป็นตน้ไปใน
การรับรู้ผลกระทบจากการเริ"มใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินนี.   

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี. ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย  
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2. นโยบายการบัญชีที�สําคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลนี. จดัทาํขึ.นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัที"ใชใ้น
งบการเงินสําหรับปีสิ.นสุดวนัที"  31 ธันวาคม 2557 ยกเวน้การเปลี"ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เกี"ยวกบัเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื"อคา้ และเงินลงทุนในบริษทัร่วม ดงันี.  

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื"อคา้ 

 เงินลงทุ นในหน่วยลงทุนซึ" งถือไว้เป็ นหลักท รัพ ย์เพื" อค้าแสดงตามมูลค่ายุ ติธรรม                       
การเปลี"ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

 มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

ข) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วมที"แสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วมที"แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามราคาทุนสุทธิ
จากค่าเผื"อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

3. รายการธุรกจิกบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการที"เกี"ยวขอ้งกนัสรุปไดด้งันี.  

  รายชื"อ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษทั กนัหา โซล่าพาวเวอร์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จาํกดั บริษทัยอ่ยจนถึงวนัที" 13 พฤศจิกายน 2557 
บริษทั โซล่าร์โกกรีน จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั วนิดโ์กกรีน จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไบโอโกกรีน จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั เพาเวอร์ ว ีกรีน จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีเอสที (อุบลราชธานี) จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ีจาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั เมกกาโซล่าร์เพาเวอร์ จาํกดั บริษทัร่วม 
บริษทั โซล่าร์ ลิสซิ"ง จาํกดั บริษทัร่วม (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
บริษทั พีว ีกรีน จาํกดั ถือหุน้โดยบริษทัฯ 
บริษทั ทริปเปิ. ล เอส อีโค่ จาํกดั ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 
บริษทั เอม็.ว.ีที. คอมมิวนิเคชั"น จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ 
บริษทั ไอเซอร์วสิส์แอนดซ์พัพลาย จาํกดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
กลุ่มบริษทัในเครือทีซีซีที"มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
กองทุนรวมรีเจนทโ์กลดพ์ร็อพเพอร์ตี.ฟันด ์ ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง อิมพีเรียลเวลธ์ ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ การเช่าไทยคอมเมอร์เชียล 
อินเวสเมน้ต ์

ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยไ์ทยรีเทล อินเวสเมน้ต ์ ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
กรรมการ กรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจที"สําคญักบับุคคลหรือกิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื"อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที"ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ 
บริษทัยอ่ยและบุคคลหรือกิจการที"เกี"ยวขอ้งกนัเหล่านั.น ซึ" งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุป
ไดด้งันี.  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ.นสุดวนัที" 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2558 2557 2558 2557 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย     
  รายไดจ้ากการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้า 
- - 1.2 60.0 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ"ม 

 รายไดจ้ากการบริการ - - 1.4 1.3 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ"ม 
 รายไดอื้"น - - 0.5 0.7 ราคาตามสัญญา 

ดอกเบี.ยรับ - - 0.6 0.6 อตัราร้อยละ 5.5 ต่อปี (2557: 
ร้อยละ 8 ต่อปี) 

รายการธุรกจิกบักจิการที�เกี�ยวข้องกัน     

 รายไดจ้ากการขาย - 0.1 - 0.1 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ"ม 
 ค่าใชจ่้ายอื"น 0.2 0.3 0.2 0.3 ราคาทุนและราคาตามสัญญา 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนสิ.นสุดวนัที" 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2558 2557 2558 2557 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย     
  รายไดจ้ากการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้า 
- - 1.2 122.9 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ"ม 

 รายไดจ้ากการบริการ - - 2.9 2.5 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ"ม 
เงินปันผลรับ - - 7.0 - ตามที"ประกาศจ่าย 

 รายไดอื้"น - - 1.1 0.7 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบี.ยรับ - - 1.4 1.2 อตัราร้อยละ 5.5 ต่อปี (2557: 

ร้อยละ 8 ต่อปี) 
ดอกเบี.ยจ่าย - - - 0.1 อตัราดอกเบี.ยเงินฝากประจาํ

ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ"ง 
รายการธุรกจิกบักจิการที�เกี�ยวข้องกัน     

 รายไดจ้ากการขาย - 3.5 - 3.5 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ"ม 
 ดอกเบี.ยรับ 0.1 - 0.1 - อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
 ซื.อสินคา้ - 0.1 - 0.1 ราคาตลาด 
 ค่าใชจ่้ายอื"น 0.4 0.4 0.4 0.4 ราคาทุนและราคาตามสัญญา 
รายการธุรกจิกบักรรมการ     

ซื.อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 0.1 - 0.1 มลูค่ายติุธรรม 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและกิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั ณ วนัที" 30 มิถุนายน 2558 และ 
31 ธนัวาคม 2557 มีรายละเอียดดงันี.  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 มิถุนายน
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

ลูกหนี)การค้าและลูกหนี)อื�น - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั (หมายเหตุ 6)    
   บริษทัยอ่ย - - 20,004 18,216 
   บริษทัที"เกี"ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการ     
      ร่วมกนั) 1,907 8,476 1,907 8,476 

รวมลูกหนี.การคา้และลูกหนี. อื"น - กิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั 1,907 8,476 21,911 26,692 

เจ้าหนี)การค้าและเจ้าหนี)อื�น - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั (หมายเหตุ 15)    
   บริษทัที"เกี"ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการ     
      ร่วมกนั) 271 214 271 214 
   กรรมการ 26 15 26 15 

รวมเจา้หนี.การคา้และเจา้หนี. อื"น - กิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั 297 229 297 229 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั.นแก่กิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั 

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั. นแก่กิจการที" เกี"ยวข้องกัน ณ วนัที"  30 มิถุนายน 2558 และ                 
31  ธนัวาคม 2557 และการเคลื"อนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี.   

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที" ในระหวา่งงวด ณ วนัที" 
 31 ธนัวาคม 2557 เพิ"มขึ.น ลดลง 30 มิถุนายน 2558

เงินให้กู้ยมืระยะสั)นแก่กจิการที�เกี�ยวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย     
   บริษทั  กนัหา โซล่าพาวเวอร์ จาํกดั 27,950 - (2,000) 25,950 
   บริษทั วนิดโ์กกรีน จาํกดั 1,420 - (190) 1,230 
   บริษทั เพาเวอร์ ว ีกรีน จาํกดั 10,260 600 (860) 10,000 
 39,630 600 (3,050) 37,180 

 เงินให้กูย้มืระยะสั.นแก่กิจการที"เกี"ยวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมที"ไม่มีหลกัประกนัและถึงกาํหนดชาํระคืน
เมื"อทวงถาม โดยคิดดอกเบี.ยอตัราร้อยละ 5.5 ต่อปี (2557: ร้อยละ 8 ต่อปี) 
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เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั 

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที"เกี"ยวข้องกัน ณ วนัที"  30 มิถุนายน 2558 และ            
31  ธนัวาคม 2557 และการเคลื"อนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี.   

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที" ในระหวา่งงวด ณ วนัที" 
 31 ธนัวาคม 2557 เพิ"มขึ.น ลดลง 30 มิถุนายน 2558

เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการที�เกี�ยวข้องกนั     
บริษทัที"เกี"ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการร่วมกนั)    
   บริษทั พวี ีกรีน จาํกดั 7,596 - (7,596) - 
 7,596 - (7,596) - 

 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที"เกี"ยวข้องกันเป็นเงินกู้ยืมที"ไม่มีหลักประกันและไม่มีกําหนด     
ชาํระคืนเงินตน้ที"แน่นอน โดยคิดดอกเบี.ยอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานที"ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปนี.  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ.นสุดวนัที" 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 

ผลประโยชน์ระยะสั.น 5.0 4.6 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.2 0.2 
รวม 5.2 4.8 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนสิ.นสุดวนัที" 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 

ผลประโยชน์ระยะสั.น 11.0 9.8 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.4 0.4 
รวม 11.4 10.2 

ภาระคํ.าประกนักบักิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการคํ.าประกนัใหก้บักิจการที"เกี"ยวขอ้งกนัตามที"กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 22.4 
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4. เงินลงทุนชั�วคราว 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

เงินฝากประจาํ 11 210 - - 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน 91,387 - 91,387 - 

รวม 91,398 210 91,387 - 
บวก: กาํไรจากการเปลี"ยนแปลงมูลค่าของหน่วยลงทุน 20 - 20 - 

รวมเงินลงทุนชั"วคราว 91,418 210 91,407 - 

5. ลูกหนี)การค้าตามสัญญาโอนสิทธิการรับเงิน / หนี)สินภายใต้สัญญาโอนสิทธิการรับเงิน 

 ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯไดโ้อนสิทธิการรับชาํระเงินจากลูกหนี. การคา้จาํนวนเงิน 22.0 
ลา้นบาท (มูลค่าตามใบกาํกบัสินคา้) (30 มิถุนายน 2558: ไม่มี) ให้แก่บริษทัแห่งหนึ" ง โดยลูกหนี.
ดงักล่าวได้ทาํหนังสือตกลงที"จะชําระหนี. ที"มีกับบริษทัฯให้แก่บริษทันั.นโดยตรง อย่างไรก็ตาม 
บริษทัฯไดเ้ขา้รับประกนัที"จะจ่ายชาํระหนี. ใหแ้ก่บริษทัดงักล่าวในกรณีที"ลูกหนี.ไม่สามารถจ่ายชาํระ
หนี. ได ้บริษทัฯไดร้วมยอดลูกหนี. ส่วนที"โอนสิทธิการรับชาํระหนี. เป็นส่วนหนึ"งของ “ลูกหนี.การคา้
และลูกหนี. อื"น” และบนัทึกภาระหนี.ของบริษทัฯต่อบริษทัผูรั้บโอนสิทธิการรับเงินไวภ้ายใตห้วัขอ้ 
“หนี. สินภายใต้สัญญาโอนสิทธิการรับเงิน” ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการข้างต้นอยู่ภายใต้
สัญญาแฟคเตอริ"งระหวา่งบริษทัฯกบับริษทัดงักล่าว นอกจากนี.  ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ
ไดอ้อกตั\วสัญญาใชเ้งินจาํนวนเงิน 13.9 ลา้นบาทไปวางเป็นประกนัหนี. สินภายใตส้ัญญาโอนสิทธิ
การรับเงิน 

6. ลูกหนี)การค้าและลูกหนี)อื�น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 มิถุนายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
ลูกหนี.การคา้ - กิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั     
อายหุนี.คงคา้งนบัจากวนัที"ถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,264 2,846 3,073 3,987 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  643 5,468 1,550 6,385 
 3 - 6 เดือน - - 289 7,977 
   6 - 12 เดือน - - 7,977 5,525 
 มากกวา่ 12 เดือน - - 5,525 - 
รวมลูกหนี.การคา้ - กิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั 1,907 8,314 18,414 23,874 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 มิถุนายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
ลูกหนี.การคา้ - กิจการที"ไม่เกี"ยวขอ้งกนั     
อายหุนี.คงคา้งนบัจากวนัที"ถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ               39,038  50,598               39,038  50,598 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน           29,073  11,486          29,073  11,486 
 3 - 6 เดือน 643  12,694 643  12,694 
 6 - 12 เดือน 1,576 5,175 1,576 5,175 
 มากกวา่ 12 เดือน 2,377 906 2,377 906 
รวม 72,707 80,859 72,707 80,859 
หกั: ค่าเผื"อหนี.สงสยัจะสูญ (3,165) (836) (3,165) (836) 
รวมลูกหนี.การคา้ - กิจการที"ไม่เกี"ยวขอ้งกนั    

- สุทธิ 69,542 80,023 69,542 80,023 
รวมลูกหนี.การคา้ - สุทธิ 71,449 88,337 87,956 103,897 
ลูกหนี. อื"น     
ลูกหนี. อื"น - กิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั - - 867 899 
ลูกหนี. อื"น - กิจการที"ไม่เกี"ยวขอ้งกนั 11,518 11,554 11,518 11,554 
เงินทดรองจ่ายอื"น 353 209 353 209 
ดอกเบี.ยคา้งรับ - กิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั - 162 2,630 1,919 
ดอกเบี.ยคา้งรับ - กิจการที"ไม่เกี"ยวขอ้งกนั 266 325 227 248 
รายไดค้า้งรับ 9,987 20,264 546 6,947 
รวมลูกหนี. อื"น 22,124 32,514 16,141 21,776 
รวมลูกหนี.การคา้และลูกหนี. อื"น - สุทธิ 93,573 120,851 104,097 125,673 

7. สินค้าคงเหลอื 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิที"จะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

สินคา้สาํเร็จรูป 34,000 47,628 (937) (2,243) 33,063 45,385 
งานระหวา่งทาํ 25,913 14,566 (1,048) (1,048) 24,865 13,518 
สินคา้ระหวา่งทาง 2,908 1,254 - - 2,908 1,254 

รวม 62,821 63,448 (1,985) (3,291) 60,836 60,157 
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8. เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ)าประกนั 

 ยอดคงเหลือนี.  คือ เงินฝากประจาํ ซึ" งบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํไปคํ.าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี
ธนาคารและการออกหนงัสือคํ.าประกนัธนาคารของบริษทัฯและเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ย 

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

 เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามที"แสดงในงบการเงิน มีรายละเอียดดงัต่อไปนี.  

   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั.งขึ.น 

ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 มิถุนายน 2558 30 มิถุนายน 2558 30 มิถุนายน 2558 

   (ร้อยละ)   

บริษทั เมกกา     

โซล่าร์เพาเวอร์ 

จาํกดั 

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทิตย ์

ไทย 29.99 

 

75 

 

73 

บริษทั โซล่าร์  นาํเขา้ ส่งออก จาํหน่าย ให้เช่า  ไทย 40.00 8,000 7,957 

ลิสซิ"ง จาํกดั                    

(ถือหุ้นโดย            

บริษทั พีเอสที            

เอนเนอร์ย ีจาํกดั) 

หรือให้เช่าซื.ออุปกรณ์เพื"อ

ใชใ้นกิจการผลิตไฟฟ้าดว้ย

พลงังานแสงอาทิตย ์

  

  

รวม    8,075 8,030 

   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั.งขึ.นในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

   30 มิถุนายน 2558 30 มิถุนายน 2558 

   (ร้อยละ)  

บริษทั เมกกา ผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน ไทย 29.99 75 

โซล่าร์เพาเวอร์ 

จาํกดั 

แสงอาทิตย ์   
 

รวม    75 

 ในเดือนมีนาคม 2558 บริษทัย่อยแห่งหนึ" ง (บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี จาํกดั) ได้ลงทุนในบริษทั   
โซล่าร์ ลิสซิ" ง จาํกัด จาํนวน 8 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
ดงักล่าว  

 ในเดือนมิถุนายน 2558 บริษัทฯได้ลงทุนในบริษัท เมกกาโซล่าร์เพาเวอร์ จาํกัด จาํนวน 0.1         
ลา้นบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 29.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว 
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที"แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี.  
(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนที"เรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
 30 มิถุนายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 มิถุนายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 มิถุนายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทั กนัหา โซล่าพาวเวอร์ จาํกดั 57,000 57,000 100 100 57,000 57,000 
บริษทั โซล่าร์โกกรีน จาํกดั 20,000 20,000 100 100 20,000 20,000 
บริษทั วินดโ์กกรีน จาํกดั 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 
บริษทั ไบโอโกกรีน จาํกดั 1,000 1,000 100 100 999 999 
บริษทั เพาเวอร์ วี กรีน จาํกดั 20,000 20,000 100 100 20,000 20,000 
บริษทั พีเอสที (อุบลราชธานี) จาํกดั 250 250 100 100 250 250 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ีจาํกดั 15,000 - 100 - 14,999 - 
รวม     114,248 99,249 

 ในเดือนมีนาคม 2558 บริษัทฯได้จดัตั. งบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จาํกัด ซึ" งเป็นบริษัทย่อยใน
ประเทศไทย บริษทัยอ่ยมีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท โดยบริษทัฯลงทุนในบริษทัดงักล่าวในอตัรา    
ร้อยละ 100 

 เมื"อวนัที" 8 เมษายน 2558 บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี จาํกดั ไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นส่วนที"ยงัเรียกชาํระ 
ไม่เต็มมูลค่าเป็นจาํนวนเงิน 0.75 ล้านบาท และได้ออกหุ้นสามญัเพิ"มทุนจาํนวน 140,000 หุ้น                    
เพื"อเสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนในราคาหุน้ละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 14 ลา้นบาท บริษทัฯ
ไดซื้.อหุ้นเพิ"มทุนของบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 14 ลา้นบาท เพื"อรักษาสัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 100 ในบริษทัดงักล่าว 

 ในระหว่างงวดหกเดือนสิ.นสุดวนัที" 30 มิถุนายน 2558 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทั กนัหา   
โซล่าพาวเวอร์ จาํกดั จาํนวน 7 ลา้นบาท (2557: ไม่มี) 

11. เงินลงทุนอื�น 

 เงินลงทุนอื"นตามที"แสดงในงบการเงิน มีรายละเอียดดงัต่อไปนี.  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

บริษทั ทุนที"เรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
 30 มิถุนายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 มิถุนายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 มิถุนายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทั พีวี กรีน จาํกดั 18,000 18,000 19.99 19.99 3,598 3,598 
บริษทั ทริปเปิ. ล เอส อีโค ่จาํกดั 40,000 - 15.00 - 6,000 - 
รวม     9,598 3,598 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษทั ทุนที"เรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั พีวี กรีน จาํกดั 18,000 18,000 19.99 19.99 3,598 3,598 
รวม     3,598 3,598 

 ในเดือนมีนาคม 2558 บริษทัย่อยแห่งหนึ" ง (บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี จาํกดั) ได้ลงทุนในบริษทั 
ทริปเปิ. ล เอส อีโค่ จาํกดั จาํนวน 6 ลา้นบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั
ดงักล่าว 

12. ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปลี" ยนแปลงของบัญชีที" ดิน อาคารและอุปกรณ์ สําหรับงวดหกเดือนสิ. นสุดว ันที"                          
30 มิถุนายน 2558 สรุปไดด้งันี.  

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� 1 มกราคม 2558 358,901 86,048 
ซื.อเพิ"มระหวา่งงวด - ราคาทุน 9,445 8,813 
จาํหน่าย - มูลค่าสุทธิ (829) (136) 
ค่าเสื"อมราคาสาํหรับงวด (10,045) (3,303) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� 30 มถุินายน 2558 357,472 91,422 

ที" ดินพร้อมสิ" งปลูกสร้างของบริษัทฯถูกนําไปจดจาํนองไวก้ับสถาบันการเงินแห่งหนึ" งเพื"อ            
ค ํ.าประกนัวงเงินสินเชื"อของบริษทัฯ 

ที"ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร แผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ที" เกี"ยวข้องทั. งหมดซึ" งเป็น        
ส่วนหนึ" งของโรงไฟฟ้าของบริษทัยอ่ยบางแห่งถูกนาํไปจดจาํนองเพื"อคํ.าประกนัการออกหนงัสือ  
ค ํ.าประกนัธนาคารและวงเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ย 

ณ วนัที" 30 มิถุนายน 2558 บริษทัฯมียานพาหนะและอุปกรณ์ซึ" งไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าซื.อ โดยมี
มูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนประมาณ 1.2 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 1.2 ลา้นบาท) 
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13.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /                   

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที" 1 มกราคม 2558 1,910 
ซื.อเพิ"มระหวา่งงวด - ราคาทุน 754 
จาํหน่าย - มูลค่าสุทธิ (3) 
ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (261) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที" 30 มิถุนายน 2558 2,400 

14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมืระยะสั)นจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 
อตัราดอกเบี.ย (ร้อยละต่อปี) 

งบการเงินรวม /                            
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน      
2558 

31 ธนัวาคม      
2557 

 30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR, MOR - 1.5 MOR, MOR - 1.5 6,251 36,040 
ตั\วสญัญาใชเ้งิน - MLR, 3 - 31,000 
เจา้หนี.ทรัสตรี์ซีท MLR, MLR - 0.5 MLR, MLR - 0.5 11,319 64,622 

รวม   17,570 131,662 

15. เจ้าหนี)การค้าและเจ้าหนี)อื�น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 มิถุนายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
 30 มิถุนายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
เจา้หนี.การคา้ - กิจการที"ไม่เกี"ยวขอ้งกนั 34,095 42,884 34,095 42,884 
เจา้หนี. อื"น - กิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั 271 214 271 214 
เจา้หนี. อื"น - กิจการที"ไม่เกี"ยวขอ้งกนั 4,302 8,103 2,564 6,651 
เงินทดรองจากกรรมการ 26 15 26 15 
ดอกเบี.ยคา้งจ่าย - กิจการที"ไม่เกี"ยวขอ้งกนั 73 150 25 102 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4,616 7,242 4,614 7,233 
รวมเจา้หนี.การคา้และเจา้หนี. อื"น 43,383 58,608 41,595 57,099 
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16. เงินกู้ยมืระยะยาว 

    (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้

อตัราดอกเบี.ย 

(ร้อยละ) การชาํระคืน 

30 มิถุนายน  

2558 

31 ธนัวาคม 

2557 

30 มิถุนายน  

2558 

31 ธนัวาคม 

2557 

1 MLR ชาํระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน เดือนละ 83,400 

บาท ให้เสร็จสิ.นภายในระยะเวลา 60 เดือน

นบัแต่วนัเบิกรับเงินกู ้

1,914 2,414 1,914 2,414 

2 MLR ชาํระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน เดือนละ 16,700 

บาท ให้เสร็จสิ.นภายในระยะเวลา 60 เดือน

นบัแต่วนัเบิกรับเงินกู ้

399 499 399 499 

3 MLR - 0.5 ชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบี.ยเป็นรายเดือน 

เดือนละ 1.4 ลา้นบาท และเดือนสุดทา้ย 1.3 

ลา้นบาท ให้เสร็จสิ.นภายในระยะเวลา 7 ปี 

6 เดือนนบัแต่วนัเบิกรับเงินกู ้

59,209 67,832 - - 

4 MLR - 1.25 ชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบี.ยเป็นรายเดือน

เดือนละ 0.5 ลา้นบาท ตามที"ระบุในสญัญา

ให้เสร็จสิ.นภายในระยะเวลา 7 ปี นบัแต่    

วนัเบิกรับเงินกู ้

20,869 23,049 20,869 23,049 

5 MLR - 1.25 ชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบี.ยเป็นรายเดือน 

เดือนละ 0.3 - 0.4 ลา้นบาท ตามที"ระบุใน

สญัญาให้เสร็จสิ.นภายในระยะเวลา 10 ปี  

นบัแต่วนัเบิกรับเงินกู ้ 

37,956 39,708 - - 

6 5.75 ชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบี.ยเป็นรายเดือน 

เดือนละ 0.35 ลา้นบาท ตามที"ระบุใน

สญัญาให้เสร็จสิ.นภายในระยะเวลา 7 ปี    

27,900 30,000 - - 

   นบัแต่วนัเบิกรับเงินกู ้     

รวม 148,247 163,502 23,182 25,962 

หกั: ส่วนที"ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ"งปี  (30,694) (30,387)  (5,830) (5,523) 

หกั: ส่วนที"จดัเป็นหนี. สินหมุนเวียน (58,152) (62,004) - - 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที"ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ"งปี 59,401 71,111 17,352 20,439 

 เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัฯมีหลกัประกนัคือการจดจาํนองที"ดินพร้อมสิ"งปลูกสร้างของบริษทัฯ  

 เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อยมีหลักประกันคือการจดจาํนองที"ดินพร้อมสิ" งปลูกสร้างของ    
บริษทัย่อย การจาํนาํแผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ที"เกี"ยวขอ้งของบริษทัย่อย การจาํนาํสิทธิการรับ  
เงินฝากธนาคารของบริษทัย่อย การโอนสิทธิการรับเงินจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้า
นครหลวง และการคํ.าประกนัโดยบริษทัฯและบริษทั เอม็.ว.ีที. คอมมิวนิเคชั"น จาํกดั (มหาชน) 
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 สัญญาเงินกูย้ืมไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับางประการตามที"ระบุในสัญญา เช่น การไม่ลดทุน   
จดทะเบียนหรือควบรวมกบันิติบุคคลอื"น การไม่จ่ายเงินปันผล การก่อหนี. อื"น การดาํรงอตัราส่วน
หนี. สินต่อส่วนทุนและอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี.ให้เป็นไปตามสัญญา เป็นตน้ 

 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัยอ่ยสองแห่งไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้จาํกดับางประการที"ระบุใน
สัญญาได้ โดยบริษทัย่อยไดรั้บจดหมายผ่อนปรนเงื"อนไขจากธนาคารภายหลงัวนัที" 31 ธันวาคม 
2557 อย่างไรก็ตาม เพื"อวตัถุประสงค์ในการรายงานตามมาตรฐานการบัญชีที" รับรองทั"วไป                
บริษัทย่อยได้แสดงยอดคงเหลือ ณ วนัที"  31 ธันวาคม 2557 ของเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นหนี. สิน
หมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงินทั.งจาํนวน 

 ณ วนัที" 30 มิถุนายน 2558 บริษทัยอ่ยสองแห่งไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้จาํกดับางประการที"ระบุใน
สัญญาได ้บริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการพิจารณาขอผอ่นผนัการปฏิบติัตามขอ้จาํกดัดงักล่าวกบัธนาคาร
ผูใ้ห้กู ้เพื"อวตัถุประสงค์ในการรายงานตามมาตรฐานการบญัชีที"รับรองทั"วไป บริษทัยอ่ยไดแ้สดง
ยอดคงเหลือ ณ วนัที" 30 มิถุนายน 2558 ของเงินกู้ยืมดงักล่าวเป็นหนี. สินหมุนเวียนในงบแสดง
ฐานะการเงินทั.งจาํนวน 

17. ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 เมื"อวนัที" 15 ธันวาคม 2557 บริษทัฯไดจ้ดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิเพื"อซื.อหุ้นสามญัของบริษทัฯ
ใหก้บัพนกังานของบริษทัฯจาํนวน 50,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดดงันี.  

จาํนวนหลกัทรัพยที์"เสนอ:  50,000,000 หน่วย  
จาํนวนหุน้ที"รองรับการใชสิ้ทธิ:  50,000,000 หุน้  
อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ:  5 ปี นบัแต่วนัที"ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ  
วนัที"จดัสรร: 15 ธนัวาคม 2557 
วนัหมดอาย:ุ  15 ธนัวาคม 2562 
ราคาจดัสรร:  ไม่คิดมูลค่าหน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท)  
ราคาการใชสิ้ทธิ:  0.10 บาทต่อหุน้  
อตัราการใชสิ้ทธิ:  ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามญั ทั.งนี.อตัรา

การใช้สิทธิสามารถเปลี"ยนแปลงได้ตามเงื"อนไขการ
ปรับสิทธิ  

วธีิการจดัสรร:  บริษทัฯจะจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิจากจาํนวน
ทั.งหมดของโครงการใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร : 
พนกังาน ในอตัราร้อยละ 43 : 57 
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ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ: 

การใชสิ้ทธิครั. งที" 1 

เมื"อครบกาํหนดระยะ 12 เดือน นบัแต่วนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถ
ใช้สิทธิได้ร้อยละ 25 ของจาํนวนที"ได้รับการจดัสรร โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวนักาํหนดการ      
ใชสิ้ทธิ และทุก 6 เดือนหลงัครบกาํหนดใชสิ้ทธิครั. งนี.  ตลอดอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ 

การใชสิ้ทธิครั. งที" 2 

เมื"อครบกาํหนดระยะ 18 เดือน นบัแต่วนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถ
ใช้สิทธิได้ร้อยละ 19 ของจาํนวนที"ได้รับการจดัสรร โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวนักาํหนดการ      
ใชสิ้ทธิ และทุก 6 เดือนหลงัครบกาํหนดใชสิ้ทธิครั. งนี.  ตลอดอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ 

การใชสิ้ทธิครั. งที" 3 

เมื"อครบกาํหนดระยะ 24 เดือน นบัแต่วนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถ
ใช้สิทธิได้ร้อยละ 28 ของจาํนวนที"ได้รับการจดัสรร โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวนักาํหนดการ      
ใชสิ้ทธิ และทุก 6 เดือนหลงัครบกาํหนดใชสิ้ทธิครั. งนี.  ตลอดอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ 

การใชสิ้ทธิครั. งที" 4 

เมื"อครบกาํหนดระยะ 30 เดือน นบัแต่วนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถ
ใช้สิทธิไดร้้อยละ 14 ของจาํนวนที"ไดรั้บการจดัสรร โดยสามารถใช้สิทธิไดใ้นวนักาํหนดการใช้
สิทธิ และทุก 6 เดือนหลงัครบกาํหนดใชสิ้ทธิครั. งนี.  ตลอดอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ 

การใชสิ้ทธิครั. งที" 5 

เมื"อครบกาํหนดระยะ 36 เดือน นบัแต่วนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถ
ใช้สิทธิไดร้้อยละ 10 ของจาํนวนที"ไดรั้บการจดัสรร โดยสามารถใช้สิทธิไดใ้นวนักาํหนดการใช้
สิทธิ และทุก 6 เดือนหลงัครบกาํหนดใชสิ้ทธิครั. งนี.  ตลอดอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ 

การใชสิ้ทธิครั. งที" 6 

เมื"อครบกาํหนดระยะ 42 เดือน นบัแต่วนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถ
ใช้สิทธิได้ร้อยละ 3 ของจาํนวนที"ได้รับการจดัสรร โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวนักาํหนดการ         
ใชสิ้ทธิ และทุก 6 เดือนหลงัครบกาํหนดใชสิ้ทธิครั. งนี.  ตลอดอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ 
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การใชสิ้ทธิครั. งที" 7 

เมื"อครบกาํหนดระยะ 48 เดือน นบัแต่วนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถ
ใช้สิทธิที"ได้รับทั. งหมด และส่วนที"เหลือจากการใช้สิทธิงวดก่อน โดยสามารถใช้สิทธิได้ใน                  
วนักาํหนดการใช้สิทธิ และทุก 6 เดือนหลงัครบกาํหนดใช้สิทธิครั. งนี.  ตลอดอายุใบสําคญัแสดง
สิทธิ 

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซื.อหุ้นแต่ละสิทธิที"ออกเท่ากบั 0.42 บาท คาํนวณโดยใช้
แบบจาํลองการกาํหนดราคาสิทธิตามแบบจาํลอง Black-scholes Merton ขอ้มูลนาํเขา้แบบจาํลอง 
ได้แก่ ราคาหุ้น ณ วนัที"กาํหนดราคา ซึ" งเท่ากับ 0.65 บาท ราคาใช้สิทธิเท่ากบั 0.10 บาท ความ
คาดหวงัอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 5 อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 5 ปี และอตัราดอกเบี.ยปลอด
ความเสี"ยงร้อยละ 2.39 

ในระหว่างงวดหกเดือนสิ.นสุดวนัที" 30 มิถุนายน 2558 บริษทัฯบนัทึกค่าใช้จ่ายเป็นจาํนวน 2.0            
ลา้นบาท (2557: ไม่มี) ซึ" งรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายเกี"ยวกบัพนกังาน ณ วนัที" 30 มิถุนายน 2558 บริษทัฯ
มีส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑจ์าํนวน 2.2 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 0.2 ลา้นบาท) 

18. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลคาํนวณขึ.นจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉลี"ยทั.งปีที"ประมาณไว ้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ.นสุดวนัที" 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 
ประกอบดว้ยรายการดงันี.  

  (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ.นสุดวนัที" 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด - 1,307  - 1,307  
ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชั"วคราวและการกลบัรายการผลแตกต่าง
ชั"วคราว (809) (75) (809) (75) 

ภาษเีงนิได้ที�แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (809) 1,232 (809) 1,232 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนสิ.นสุดวนัที" 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด - 4,174  - 4,174  
ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชั"วคราวและการกลบัรายการผลแตกต่าง
ชั"วคราว (791) (205) (791) (205) 

ภาษเีงนิได้ที�แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (791) 3,969 (791) 3,969 

19. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั.นพื.นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดที"เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"น) ด้วยจาํนวนถัวเฉลี"ยถ่วงนํ. าหนักของหุ้นสามัญที"ออกอยู่ใน
ระหวา่งงวด 

กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดที"เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ   
(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"น) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉลี"ยถ่วงนํ.าหนกัของหุ้นสามญัที"ออก
อยู่ในระหว่างงวดกบัจาํนวนถวัเฉลี"ยถ่วงนํ. าหนักของหุ้นสามญัที"บริษทัฯอาจตอ้งออกเพื"อแปลง  
หุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั. งสิ.นให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ               
ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุ้นสามญัเทียบเท่า อยา่งไรก็ตาม ไม่มีการแสดงกาํไรต่อหุ้นปรับลด
สําหรับใบแสดงสิทธิเพื"อซื.อหุ้นสามญัตามที"กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 17 สําหรับงวดสามเดือนและ  
งวดหกเดือนสิ.นสุดวนัที" 30 มิถุนายน 2558 เนื"องจากบริษทัฯและบริษทัย่อยมีผลการดาํเนินงาน
ขาดทุนทาํใหก้าํไรต่อหุน้ปรับลดกลบัเป็นปรับเพิ"ม 

20. ส่วนงานดําเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ 
ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการเปลี"ยนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน
ดาํเนินงานที"รายงาน 
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 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
สิ.นสุดวนัที" 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 มีดงัต่อไปนี.  

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ.นสุดวนัที" 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนงานระบบไฟฟ้าควบคุม ส่วนงานไฟฟ้าจาก  รายการปรับปรุง  

 และระบบสาํรองไฟฟ้า พลงังานแสงอาทิตย ์ รวมส่วนงาน และตดัรายการระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 52,697 115,967 15,760  17,351 68,457  133,318 -  - 68,457  133,318 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 2,651 61,350 -  -  2,651  61,350 (2,651)  (61,350) -  - 

ดอกเบี.ยรับ 769 773 15  38 784  811 (607)  (604) 177  207 

ดอกเบี.ยจ่าย (762) (5,118) (2,427)  (2,721) (3,189)  (7,839) 607  604 (2,582)  (7,235) 

ค่าเสื"อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (1,799) (1,657) (3,631)  (4,777) (5,430)  (6,434) 244  337 (5,186)  (6,097) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 809 (1,232) -  -  809 (1,232) -  -  809   (1,232) 

           

กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (13,713) 3,438 5,125 6,509 (8,588) 9,947 (545)  (2,452) (9,133) 7,495 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนสิ.นสุดวนัที" 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนงานระบบไฟฟ้าควบคุม ส่วนงานไฟฟ้าจาก  รายการปรับปรุง  

 และระบบสาํรองไฟฟ้า พลงังานแสงอาทิตย ์ รวมส่วนงาน และตดัรายการระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 128,669  191,653 30,230  32,545 158,899  224,198 -  - 158,899  224,198 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 4,098  125,407 -  - 4,098  125,407 (4,098)  (125,407) -  - 

ดอกเบี.ยรับ 1,932  1,545 49  69 1,981  1,614 (1,389)  (1,198) 592  416 

ดอกเบี.ยจ่าย (2,534)  (8,832) (5,338)  (5,547) (7,872)   (14,379) 1,389  1,198 (6,483) (13,181) 

ค่าเสื"อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (3,564)  (3,280) (7,220)  (8,920) (10,784)  (12,200) 478  616 (10,306)  (11,584) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 791   (3,969) - - 791  (3,969) -  - 791 (3,969) 

           

กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (13,576) 13,170 9,548  12,567 (4,028) 25,737 (7,319)  (11,171) (11,347) 14,566 

          สินทรัพย์ของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ ว ันที"  30 มิถุนายน 2558 และ วนั ที"                
31 ธนัวาคม 2557 มีดงัต่อไปนี.  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนงานระบบไฟฟ้าควบคุม ส่วนงานไฟฟ้าจาก  รายการปรับปรุง  

 และระบบสาํรองไฟฟ้า พลงังานแสงอาทิตย ์ รวมส่วนงาน และตดัรายการระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 

2558 

31 ธนัวาคม 

2557 

30 มิถุนายน 

2558 

31 ธนัวาคม 

2557 

30 มิถุนายน 

2558 

31 ธนัวาคม 

2557 

30 มิถุนายน 

2558 

31 ธนัวาคม 

2557 

30 มิถุนายน 

2558 

31 ธนัวาคม 

2557 

สินทรัพย์ของส่วนงาน 567,041 742,185 343,323 339,478 910,364 1,081,663 (191,095) (176,399) 719,269 905,264 
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21. เงินปันผล 

  เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
เงินปันผล อนุมติัโดย (พนับาท) (บาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2557 ที"ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เมื"อวนัที" 
29 เมษายน 2558 16,279 0.0074 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2558  16,279 0.0074 

22. ภาระผูกพนัและหนี)สินที�อาจเกดิขึ)น 

22.1 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัสัญญาขายไฟฟ้า 

 บริษัทย่อยได้ทาํสัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.) ตามจาํนวนและราคาที"กาํหนดไวใ้นสัญญา สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 5 ถึง 25 ปีนบัตั.งแต่
วนัที"ลงนามในสัญญาเเละต่อสัญญาโดยอตัโนมติัครั. งละ 5 ปี จนกวา่จะมีการยุติสัญญา รายละเอียด
ของสัญญาขายไฟฟ้าดงักล่าวมีดงันี.  

โรงไฟฟ้า
แห่งที" 

                                  
วนัที"ทาํสญัญา ที"ตั.งโครงการ กาํลงัการผลิต วนัที"เริ"มขายไฟฟ้า 

1 28 ตุลาคม 2552 จงัหวดัอุดรธานี 998 กิโลวตัต ์ เริ"มดาํเนินการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า
แลว้ เมื"อวนัที" 15 สิงหาคม 2554 

2 28 ตุลาคม 2552 จงัหวดัอุดรธานี 998 กิโลวตัต ์ เริ"มดาํเนินการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า
แลว้ เมื"อวนัที" 22 สิงหาคม 2554 

3 16 ธนัวาคม 2556 จงัหวดัสมุทรสงคราม 988 กิโลวตัต ์ เริ"มดาํเนินการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า
แลว้ เมื"อวนัที" 8 พฤษภาคม 2557 

4 17 ธนัวาคม 2556 จงัหวดันนทบุรี 980 กิโลวตัต ์ เริ"มดาํเนินการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า
แลว้ เมื"อวนัที" 10 ตุลาคม 2557 

5 14 มกราคม 2558 จงัหวดัตรัง 990 กิโลวตัต ์ ยงัไม่เริ"มดาํเนินการจาํหน่าย
กระแสไฟฟ้า ณ วนัที" 30 มิถุนายน 
2558 

22.2 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานที" เกี" ยวข้องกับการเช่าพื.นที"ในอาคาร               
การเช่าพื.นที"สาํหรับโรงผลิตกระแสไฟฟ้า และสัญญาบริการ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั.งแต่ 1 ถึง 
25 ปี 
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บริษทัฯ มีจาํนวนเงินขั.นตํ"าที"ต้องจ่ายในอนาคตทั.งสิ.นภายใต้สัญญาเช่าดาํเนินงาน และสัญญา
บริการที"บอกเลิกไม่ได ้ดงันี.  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 

จ่ายชาํระ     
ภายใน 1 ปี 3.3 2.5 1.0 0.3 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 10.4 9.3 1.0 - 
เกิน 5 ปี 54.6 55.9 - - 

22.3 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัสัญญาบริการ 

 ณ วนัที" 30 มิถุนายน 2558 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเกี"ยวกบัสัญญาที"ปรึกษาเป็นจาํนวน 1.5 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2557: 1.2 ลา้นบาท) 

22.4 การคํ)าประกนั 

 (1) ณ วนัที"  30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯคํ. าประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื"อให้แก่กิจการที"
เกี"ยวขอ้งกนัและกิจการอื"นในวงเงิน 220 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 220 ลา้นบาท) 

(2) ณ วนัที" 30 มิถุนายน 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือคํ. าประกนัที"ออกโดยธนาคาร         
ในนามของบริษทัฯและบริษทัย่อยเพื"อคํ.าประกนัการปฏิบติังานตามสัญญาจาํนวนเงินรวม
ประมาณ 54 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 56 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 50 ล้านบาท         
31 ธันวาคม 2557: 52 ล้านบาท) ซึ" งเกี"ยวเนื"องกับภาระผูกพันทางปฎิบัติบางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ  

23. สินทรัพย์และหนี)สินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 

 บริษัทฯมีความเสี" ยงจากอัตราแลกเปลี"ยนที"สําคญัอันเกี"ยวเนื"องจากการซื. อสินค้าเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ บริษทัฯได้ตกลงทาํสัญญาซื.อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ" งส่วนใหญ่มีอายุ
สัญญาไม่เกินหนึ"งปีเพื"อใชเ้ป็นเครื"องมือในการบริหารความเสี"ยง 

 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี. สินทางการเงินที"เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงันี.  

สกุลเงิน 
สินทรัพยท์างการเงิน          

ณ วนัที" 
หนี. สินทางการเงิน              

ณ วนัที" 
อตัราแลกเปลี"ยนเฉลี"ย                    

ณ วนัที" 

 
30 มิถุนายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 มิถุนายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 มิถุนายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา - - 0.4 1.0 33.77 32.96 

 ณ วนัที" 30 มิถุนายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯไม่มียอดคงเหลือของสัญญาซื.อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
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24. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี. สิน              
ซึ" งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที"เกี"ยวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ 
ในกรณีที"ไม่มีตลาดที"มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื.อขายในตลาดที"มีสภาพคล่องได ้
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หนี. สินดงักล่าวแทน 

ลาํดบัชั.นของมูลค่ายติุธรรม 

 ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้มาใช ้กิจการจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลที"สามารถสังเกต
ไดที้"เกี"ยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนี. สินที"จะวดัมูลค่ายุติธรรมนั.นให้มากที"สุด มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัที" 13 เรื" อง การวดัมูลค่ายุติธรรม กาํหนดลาํดบัชั.นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็น           
สามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที"นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี.  

ระดบั 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื.อขายของสินทรัพยห์รือหนี. สินอย่างเดียวกนัในตลาดที"มีสภาพ
คล่อง 

ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอื"นที"สามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหนี. สิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรง
หรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใช้ข้อมูลที"ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี"ยวกับกระแสเงินในอนาคตที" กิจการ
ประมาณขึ.น  

ณ วนัที" 30 มิถุนายน 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยที์"วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยก
แสดงตามลาํดบัชั.นของมูลค่ายติุธรรม ดงันี.   

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - 91,407 - 91,407 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม และขอ้มูลที"ใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุนที"
ประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั.นของมูลค่ายติุธรรม  
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25. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ"งไดท้าํสัญญาขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตามจาํนวนและราคา     
ที"กาํหนดไวใ้นสัญญา สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 5 ปีนบัตั.งแต่วนัที"ลงนามในสัญญาเเละต่อสัญญา
โดยอตัโนมติัครั. งละ 5 ปี จนกวา่จะมีการยติุสัญญา รายละเอียดของสัญญาขายไฟฟ้าดงักล่าวมีดงันี.  

โรงไฟฟ้าแห่งที" วนัที"ทาํสัญญา ที"ตั.งโครงการ กาํลงัการผลิต 

1 6 กรกฎาคม 2558 จงัหวดัชยันาท 990 กิโลวตัต ์
2 6 กรกฎาคม 2558 จงัหวดัสุโขทยั 990 กิโลวตัต ์
3 10 กรกฎาคม 2558 จงัหวดัอุดรธานี 990 กิโลวตัต ์

26. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนี. ได้รับอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ 
บริษทัฯเมื"อวนัที" 13 สิงหาคม 2558 


