
 

บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 



 

 

 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2559 และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั 
(มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่ง
กาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ ในการให้
ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้      
ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

 

รสพร เดชอาคม 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 13 พฤษภาคม 2559 



บริษทั เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2559

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 100,904              53,742                 45,797                 30,791                 
เงินลงทุนชัว่คราว 4 362,576              61,833                 291,342              61,823                 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 5 126,909              177,998              126,133              188,568              
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                          -                          50,591                 49,180                 
สินคา้คงเหลือ 6 75,776                 46,621                 75,677                 46,621                 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัท่ีมีอายไุม่เกินหน่ึงปี 7 9,092                   -                          -                          -                          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 54,412                 13,858                 40,062                 10,786                 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 729,669              354,052              629,602              387,769              
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 7 44,784                 44,724                 37,688                 37,688                 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 3,708                   9,846                   2,075                   2,075                   
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                          -                          792,111              185,138              
เงินลงทุนอ่ืน 10 12,598                 9,598                   3,598                   3,598                   
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 874,695              418,079              131,865              133,091              
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 71,536                 40,488                 2,403                   2,498                   
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 2,103                   3,996                   2,103                   3,996                   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 37,011                 75,547                 5,126                   58,221                 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,046,435           602,278              976,969              426,305              
รวมสินทรัพย์ 1,776,104           956,330              1,606,571           814,074              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2559

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
   จากสถาบนัการเงิน 13 54,133                 116,140              54,133                 116,140              
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3, 14 87,880                 103,003              67,010                 102,927              
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 35,477                 35,936                 10,581                 11,064                 
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีจดัเป็นหน้ีสินหมุนเวียน 15 52,342                 32,692                 -                          -                          
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,534                   1,784                   119                      227                      
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                          -                          28,650                 29,150                 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 9,459                   5,000                   -                          -                          
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 8,633                   2,520                   8,633                   2,526                   
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยรอรับรู้ -                          11,500                 -                          11,500                 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7,263                   3,101                   2,539                   2,219                   
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 256,721              311,676              171,665              275,753              
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 15 79,415                 95,512                 50,236                 40,443                 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ
   จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,046                   1,330                   123                      146                      
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,727                   5,293                   5,727                   5,293                   
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 86,188                 102,135              56,086                 45,882                 
รวมหนีสิ้น 342,909              413,811              227,751              321,635              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2559

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 16
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 4,925,975,333 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท
            (31 ธนัวาคม 2558: หุน้สามญั 2,250,000,000 หุน้ 
               มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท) 492,598              225,000              492,598              225,000              
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้
      หุน้สามญั 4,422,676,824 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท
            (31 ธนัวาคม 2558: หุน้สามญั 2,211,419,375 หุน้ 
               มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท) 442,268              221,142              442,268              221,142              
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 16 899,943              243,432              899,943              243,432              
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 17 1,554                   620                      1,554                   620                      
ก าไรสะสม 
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย
      บริษทัฯ 5,335                   5,335                   5,335                   5,335                   
      บริษทัยอ่ย 1,646                   1,646                   -                          -                          
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 60,868                 47,884                 29,720                 21,910                 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,411,614           520,059              1,378,820           492,439              
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 21,581                 22,460                 -                          -                          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,433,195           542,519              1,378,820           492,439              
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,776,104           956,330              1,606,571           814,074              

-                          -                          -                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้ )

บริษทั เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2559

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

ก าไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 45,633               60,863               45,633               60,863               
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 22,536               14,470               2,474                 -                         
รายไดจ้ากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 3 -                         2,168                 7                        2,175                 
รายไดจ้ากการบริการ 3 33,336               12,941               34,776               14,381               
เงินปันผลรับ 3, 9 -                         -                         -                         7,011
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10,814               -                         10,814               -                         
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน -                         384                    -                         384                    
รายไดอ่ื้น 3 1,499                 1,785                 3,180                 3,074                 

รวมรายได้ 113,818             92,611               96,884               87,888               

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 37,147               52,701               37,147               52,701               
ตน้ทุนขายไฟฟ้า 8,879                 4,068                 673                    -                         
ตน้ทุนจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า -                         2,161                 5                        2,166                 
ตน้ทุนบริการ 16,057               4,525                 16,057               4,525                 
คา่ใชจ่้ายในการขาย 2,157                 1,340                 2,157                 1,340                 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 3 30,682               25,788               27,749               24,955               
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 151                    -                         151                    -                         

รวมค่าใช้จ่าย 95,073               90,583               83,939               85,687               

ก าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ และค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 18,745               2,028                 12,945               2,201                 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (138)                   (44)                     -                         -                         

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 18,607               1,984                 12,945               2,201                 
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน 3 (4,609)                (4,180)                (3,242)                (2,046)                

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 13,998               (2,196)                9,703                 155                    
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18 (1,893)                (18)                     (1,893)                (18)                     

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 12,105               (2,214)                7,810                 137                    

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับงวด -                         -                         -                         -                         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 12,105               (2,214)                7,810                 137                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้ )

บริษทั เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2559

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 12,984               (2,214)                7,810                 137                    

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (879)                   -                         

12,105               (2,214)                

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 12,984               (2,214)                7,810                 137                    

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (879)                   -                         

12,105               (2,214)                

(หน่วย: บาท)

ก าไรต่อหุ้น 19
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน

   ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.0036 (0.0010) 0.0022 0.0001 

ก าไรต่อหุน้ปรับลด

   ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.0036 (0.0010) 0.0021 0.0001 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้ )

บริษทั เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2559

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 13,998               (2,196)                9,703                 155                    
รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็น
   เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน : 
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 7,698                 5,123                 2,284                 1,766                 
   ตดัจ  าหน่ายส่วนลด /ส่วนเกินจากสญัญาซ้ือขาย
      เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (20)                     -                         (20)                     -                         
   โอนกลบัคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -                         (479)                   -                         (479)                   
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ 661                    -                         661                    -                         
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 138                    44                      -                         -                         
   ก  าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่เงินลงทุนชัว่คราว -                         (262)                   -                         (262)                   
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 435                    390                    435                    390                    
   รายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 934                    978                    934                    978                    
   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (157)                   103                    (157)                   103                    
   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (907)                   (248)                   (907)                   (248)                   
   เงินปันผลรับ -                         -                         -                         (7,011)                
   ดอกเบ้ียรับ (161)                   (415)                   (793)                   (1,163)                
   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 3,646                 3,901                 2,317                 1,772                 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 26,265               6,939                 14,457               (3,999)                
สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 49,892               (3,676)                51,591               (8,297)                
   สินคา้คงเหลือ (29,817)              15,931               (29,717)              15,931               
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (37,453)              (3,085)                (27,531)              (3,374)                
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 50,565               1,934                 53,094               835                    
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (13,960)              (568)                   (16,353)              (889)                   
   เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 6,114                 5,324                 6,107                 5,324                 
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,936                 (1,424)                489                    (488)                   
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 55,542               21,375               52,137               5,043                 
   จ่ายภาษีเงินได้ (2,857)                (645)                   (1,724)                (645)                   

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 52,685               20,730               50,413               4,398                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้ )

บริษทั เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2559

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (300,743)            (160,084)            (229,519)            (160,082)            
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (9,152)                (83)                     -                         (1)                       
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                         -                         (1,411)                (340)                   
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                         7,596                 -                         7,596                 
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 9) (472,237)            -                         (606,973)            (249)                   
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6,000                 -                         -                         -                         
เพ่ิมทุนเงินลงทุนอ่ืน (3,000)                -                         -                         -                         
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (46,144)              (2,656)                (20,560)              (2,607)                
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 227                    6                        227                    6                        
เงินปันผลรับ -                         -                         -                         7,011                 
ดอกเบ้ียรับ 61                      355                    137                    272                    

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (824,988)            (154,866)            (858,099)            (148,394)            

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (61,766)              (87,413)              (61,766)              (87,413)              
หน้ีสินภายใตส้ญัญาโอนสิทธิการรับเงินลดลง -                         (13,920)              -                         (13,920)              
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 10,781               -                         10,781               -                         
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (7,686)                (7,578)                (1,471)                (1,362)                
เงินสดจ่ายช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน (532)                   (166)                   (131)                   (166)                   
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน 4,459                 -                         -                         -                         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                         -                         (500)                   -                         
ดอกเบ้ียจ่าย (3,427)                (3,932)                (1,857)                (1,825)                
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน 877,636             -                         877,636             -                         

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 819,465             (113,009)            822,692             (104,686)            

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 47,162               (247,145)            15,006               (248,682)            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 53,742               267,845             30,791               264,181             

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 100,904             20,700               45,797               15,499               
-                         -                         

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย
   ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วมโดยยงัไม่ไดช้ าระเงิน -                         8,000                 -                         -                         
   ซ้ือเงินลงทุนอ่ืนโดยยงัไม่ไดช้ าระเงิน -                         6,000                 -                         -                         
   ซ้ืออุปกรณ์โดยยงัไม่ไดช้ าระเงิน 747                    3,509                 638                    3,497                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2559

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม
ส่วนของผูมี้
ส่วนไดเ้สียท่ี

ส่วนทนุจากการ รวม ไมมี่อ านาจ
ทนุเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน จ่ายโดยใช้ ส่วนของผูถื้อหุ้น ควบคุม รวมส่วนของ
และช าระแลว้ มลูคา่หุ้น หุ้นเป็นเกณฑ์ บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 220,000               239,806               185                     4,854                  -                          51,536                516,381               -                          516,381               
ขาดทุนส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          (2,214)                 (2,214)                 -                          (2,214)                 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          (2,214)                 (2,214)                 -                          (2,214)                 
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 17) -                          -                          978                     -                          -                          -                          978                     -                          978                     
โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นส ารอง
   ตามกฎหมาย -                          -                          -                          -                          809                     (809)                    -                          -                          -                          
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2558 220,000               239,806               1,163                  4,854                  809                     48,513                515,145               -                          515,145               

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 221,142               243,432               620                     5,335                  1,646                  47,884                520,059               22,460                542,519               
ก าไรส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          12,984                12,984                (879)                    12,105                
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          12,984                12,984                (879)                    12,105                
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 16) 221,126               656,511               -                          -                          -                          -                          877,637               -                          877,637               
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 17) -                          -                          934                     -                          -                          -                          934                     -                          934                     
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2559 442,268               899,943               1,554                  5,335                  1,646                  60,868                1,411,614            21,581                1,433,195            

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ
ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2559

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ส่วนทุนจากการ ก าไรสะสม
ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกิน จ่ายโดยใช้ จดัสรรแลว้ - รวมส่วนของ
และเรียกช าระแลว้ มูลค่าหุน้ หุน้เป็นเกณฑ์ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 220,000               239,806               185                       4,854                    29,050                  493,895               
ก าไรส าหรับงวด -                           -                           -                           -                           137                       137                       
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           -                           
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                           -                           -                           -                           137                       137                       
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 17) -                           -                           978                       -                           -                           978                       
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มีนาคม 2558 220,000               239,806               1,163                    4,854                    29,187                  495,010               

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 221,142               243,432               620                       5,335                    21,910                  492,439               
ก าไรส าหรับงวด -                           -                           -                           -                           7,810                    7,810                    
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           -                           
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                           -                           -                           -                           7,810                    7,810                    
ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 16) 221,126               656,511               -                           -                           -                           877,637               
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 17) -                           -                           934                       -                           -                           934                       
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มีนาคม 2559 442,268               899,943               1,554                    5,335                    29,720                  1,378,820            

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 1  

บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2559  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลยี จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและ  
มีภูมิล าเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการจ าหน่ายและติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุม
และระบบส ารองไฟฟ้าทุกชนิด และก่อสร้างโรงไฟฟ้า และผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตยใ์ห้กบัภาครัฐ ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่อาคารพีเอสที เลขท่ี 325/1 
ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง            
งบการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม    
บริษัทฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์   
ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช ้       
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย      
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และได้รวมงบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี          
31 มีนาคม 2559 ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 
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  จดัตั้งข้ึน  
ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ในประเทศ อตัราร้อยละท่ีถือหุ้น 

   31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทั กนัหา โซล่าพาวเวอร์ จ  ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทิตย ์
ไทย 100 100 

บริษทั โซล่าร์โกกรีน จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย ์

ไทย 100 100 

บริษทั วินดโ์กกรีน จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลม ไทย 100 100 
บริษทั ไบโอโกกรีน จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานชีวมวล ไทย 100 100 
บริษทั เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทิตย ์
ไทย 100 100 

บริษทั พีเอสที (อุบลราชธานี) จ  ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย ์

ไทย 100 100 

บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ีจ  ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 100 100 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี 1  จ  ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ไทย 100 100 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี 2  จ  ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ไทย 100 100 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี 3  จ  ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ไทย 100 100 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี 4  จ  ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ไทย 100 100 
บริษทั พีเอสทีซี เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั ก่อสร้างโรงไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานชีวภาพ ไทย 51 51 
บริษทั อรัญ เพาเวอร์ จ  ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานชีวภาพ ไทย 100 - 
บริษทั เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน 
เพาเวอร์ จ  ากดั 

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานชีวภาพ ไทย 100 - 

1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึง
แนวปฏิบติัทางบญัชี ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการ
ปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติ
ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

2. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  
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3. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี 
  รายช่ือ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษทั กนัหา โซล่าพาวเวอร์ จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั โซล่าร์โกกรีน จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั วนิดโ์กกรีน จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไบโอโกกรีน จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั เพาเวอร์ ว ีกรีน จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีเอสที (อุบลราชธานี) จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ีจ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี 1 จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี 2 จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี 3 จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี 4 จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีเอสทีซี เอนจิเนียร่ิง จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั อรัญ เพาเวอร์ จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั เมกกาโซล่าร์เพาเวอร์ จ ากดั บริษทัร่วม 
บริษทั สามารถ โซลาร์ทูเพาเวอร์ จ ากดั บริษทัร่วม 
บริษทั โซล่าร์ ลิสซ่ิง จ ากดั บริษทัร่วม (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
บริษทั พีว ีกรีน จ ากดั ถือหุน้โดยบริษทัฯ 
บริษทั ทริปเป้ิล เอส อีโค่ จ ากดั ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 
บริษทั เอม็.ว.ีที. คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ 
บริษทั ไอเซอร์วสิส์แอนดซ์พัพลาย จ ากดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
กลุ่มบริษทัในเครือทีซีซีท่ีมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
กองทุนรวมรีเจนทโ์กลดพ์ร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์ ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง อิมพีเรียลเวลธ์ ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ การเช่าไทยคอมเมอร์เชียล 
อินเวสเมน้ต ์

ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยไ์ทยรีเทล อินเวสเมน้ต ์ ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
กรรมการ กรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ 
บริษทัยอ่ยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2559 2558 2559 2558 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย     
 รายไดจ้ากการบริการ - - 1.4 1.4 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
เงินปันผลรับ - - - 7.0 ตามท่ีประกาศจ่าย 

 รายไดอ่ื้น - - 1.1 0.5 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 0.7 0.8 อตัราร้อยละ 5-5.50 ต่อปี 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 0.3 - อตัราร้อยละ 4.5 ต่อปี 
รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกัน     
 ดอกเบ้ียรับ - 0.1 - 0.1 อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 0.2 0.2 0.2 0.2 ราคาทุนและราคาตามสัญญา 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 
31 ธนัวาคม 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
31 มีนาคม

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 5)    
   บริษทัยอ่ย - - 20,717 20,003 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการ     
      ร่วมกนั) 1,907 1,907 1,907 1,907 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,907 1,907 22,624 21,910 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 14)    
   บริษทัยอ่ย - - 1,167 2,553 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการ     
      ร่วมกนั) 310 198 310 198 
   กรรมการ 10,019 - - - 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,329 198 1,477 2,751 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
31 มีนาคม

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
   บริษทัยอ่ย - - - 6 
รวมเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 6 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2559 และ                 
31 ธนัวาคม 2558 และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2558 เพิม่ข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2559 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย     
   บริษทั  กนัหา โซล่าพาวเวอร์ จ ากดั 25,950 - - 25,950 
   บริษทั วนิดโ์กกรีน จ ากดั 1,230 - (1,230) - 
   บริษทั เพาเวอร์ ว ีกรีน จ ากดั 10,000 - - 10,000 
  บริษทั ไบโอโกกรีน จ ากดั - 5,000 - 5,000 
  บริษทั นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ ากดั 12,000 4,641 (7,000) 9,641 
 49,180 9,641 (8,230) 50,591 

 เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัและถึงก าหนดช าระคืน
เม่ือทวงถาม โดยคิดดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 5.5 ต่อปี (31 ธันวาคม 2558 : ร้อยละ 5.5   
ต่อปี) 
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เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 31  
ธนัวาคม 2558 และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งปี ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2558 เพิม่ข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2559 

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย     
   บริษทั พเีอสที เอนเนอร์ย ี 1  จ ากดั 24,400 - (500) 23,900 
   บริษทั พเีอสที เอนเนอร์ย ี 2  จ  ากดั 4,750 - - 4,750 
 29,150 - (500) 28,650 

         เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัและถึงก าหนดช าระคืนเม่ือ
ทวงถาม โดยคิดดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 4.5 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2558 : ร้อยละ 4.5 ต่อปี) 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 5.4 6.0 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.2 0.2 
รวม 5.6 6.2 

ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 21.4 
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4. เงินลงทุนช่ัวคราว 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
เงินฝากประจ า 200 10 - - 
เงินลงทุนหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ตราสารทุน 362,376 61,823 291,342 61,823 
รวมเงินลงทุนชัว่คราว 362,576 61,833 291,342 61,823 

5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,264 1,264 1,978 1,793 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  - - 565 578 
 3 - 6 เดือน - - 317 617 
 6 - 12 เดือน - 643 674 1,325 
   มากกวา่ 12 เดือน 643 - 13,051 12,602 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,907 1,907 16,585 16,915 
ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 76,731 87,150 76,731 87,150 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  20,848 45,771 20,848 45,771 
 3 - 6 เดือน 3,666 9,426 3,666 9,426 
 6 - 12 เดือน - - - - 
 มากกวา่ 12 เดือน 2,376 2,376 2,376 2,376 

รวม 103,621 144,723 103,621 144,723 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,570) (2,570) (2,570) (2,570) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั    
- สุทธิ 101,051 142,153 101,051 142,153 

รวมลูกหน้ีการคา้ – สุทธิ 102,958 144,060 117,636 159,068 
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   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,818 1,303 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 364 13,940 83 13,938 
เงินทดรองจ่ายอ่ืน 367 389 282 320 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 4,221 3,692 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 348 248 307 180 
รายไดค้า้งรับ 22,872 19,361 1,786 10,067 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 23,951 33,938 8,497 29,500 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 126,909 177,998 126,133 188,568 

6. สินค้าคงเหลอื 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

สินคา้ส าเร็จรูป 56,756 34,001 (661) - 56,095 34,001 
งานระหวา่งท า 18,921 12,620 - - 18,921 12,620 
สินคา้ระหวา่งทาง 760 - - - 760 - 
รวม 76,437 46,621 (661) - 75,776 46,621 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

สินคา้ส าเร็จรูป 56,756 34,001 (661) - 56,095 34,001 
งานระหวา่งท า 18,822 12,620 - - 18,822 12,620 
สินคา้ระหวา่งทาง 760 - - - 760 - 
รวม 76,338 46,621 (661) - 75,677 46,621 
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7. เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระค า้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากประจ า ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ าไปค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี
ธนาคารและการออกหนังสือค ้าประกนัธนาคารของบริษทัฯ และค ้ าประกนัการน าเขา้เคร่ืองจกัร
และเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ย 

8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

 เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามท่ีแสดงในงบการเงินมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   (หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ                                   

 

บริษทั 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั้งข้ึน 

ในประเทศ 

 

สดัส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีราคาทุน 

   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
   2559 2558 2559 2558 2559 2558 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
ถือหุน้โดยบริษทัฯ         
บริษทั เมกกา โซล่าร์ 
  เพาเวอร์ จ ากดั 

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย ์

ไทย 29.99 29.99 35 35 75 75 

บริษทั สามารถ    ด าเนินธุรกิจ ไทย 20.00 20.00 1,739 1,871 2,000 2,000 
   โซลาร์ทูเพาเวอร์ โครงการ        
   จ ากดั  พลงังานทดแทน        
ถือหุน้โดยบริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากดั       
บริษทั โซล่าร์ น าเขา้ ส่งออก จ าหน่าย ไทย 40.00 40.00 1,934 7,940 - - 
   ลิสซ่ิง จ ากดั                     ใหเ้ช่า หรือใหเ้ช่าซ้ือ

อุปกรณ์เพื่อใชใ้นกิจการ 
       

   ผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังาน        
   แสงอาทิตย ์        

รวม     3,708 9,846 2,075 2,075 

 ในเดือนมีนาคม 2558 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี จ  ากดั) ได้ลงทุนในบริษทั   
โซล่าร์ ลิสซ่ิง จ  ากัด จ  านวน 8 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
ดงักล่าว ต่อมาในเดือนมกราคม 2559 บริษทั โซล่าร์ ลิสซ่ิง จ  ากดั ไดล้ดทุนจดทะเบียนจาก 20 ลา้น
บาท เป็น 5 ล้านบาท ท าให้ บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ  ากัด มีเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าว ณ 
วนัท่ี31 มีนาคม 2559 จ านวน 2 ลา้นบาท 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้รับรู้ส่วนแบ่ง
ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมจ านวน 0.14 ลา้นบาท (2558: 0.04 ลา้นบาท)  

 ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุด 31 มีนาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีส่วนแบ่ง
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
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 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุด 31 มีนาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ได้รับ           
เงินปันผลจากบริษทัร่วม  

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
 31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทั กนัหา โซล่าพาวเวอร์ จ  ากดั 57,000 57,000 100 100 57,000 57,000 
บริษทั โซล่าร์โกกรีน จ ากดั 20,000 20,000 100 100 20,000 20,000 
บริษทั วินดโ์กกรีน จ ากดั 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 
บริษทั ไบโอโกกรีน จ ากดั 18,100 18,100 100 100 18,100 18,100 
บริษทั เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั 20,000 20,000 100 100 20,000 20,000 
บริษทั พีเอสที (อุบลราชธานี) จ  ากดั 250 250 100 100 250 250 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ีจ  ากดั 15,000 15,000 100 100 14,999 14,999 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี 1 จ ากดั 25,000 25,000 100 100 24,999 24,999 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี 2 จ ากดั 5,000 5,000 100 100 5,000 5,000 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี 3 จ ากดั 25 25 100 100 25 25 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี 4 จ ากดั 25 25 100 100 25 25 
บริษทั พีเอสทีซี เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั 5,000 25 100 100 5,000 25 
บริษทั นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ ากดั 50,000 50,000 51 51 23,715 23,715 
บริษทั อรัญ เพาเวอร์ จ  ากดั 386,000 - 100 - 405,000 - 
บริษทั เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน
เพาเวอร์ จ  ากดั 

181,000 - 100 - 196,998 - 

รวม     792,111 185,138 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัฯไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัร้อยละ 100 ของบริษทั อรัญ เพาเวอร์ จ  ากดั 
และ บริษทั เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีนเพาเวอร์ จ  ากดั งบการเงินรวมน้ีไดร้วมงบแสดงฐานะการเงิน
ของกลุ่มบริษทัดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตั้งแต่วนัท่ีลงทุน
จนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ทั้งน้ี บริษทัฯได้บนัทึกสินทรัพยสุ์ทธิตามมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ
กิจการ  
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มูลค่ายติุธรรมและมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั อรัญ เพาเวอร์ จ  ากดั ณ วนัท่ีลงทุน
มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี 
สินทรัพย์   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 13,998 13,998 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7,028 7,028 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 11) 320,897 320,897 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุ 12) 20,847 - 
สินทรัพยอ่ื์น ๆ 9,695 9,695 
     รวมสินทรัพย ์ 372,465 351,618 

หนีสิ้น   
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,462 2,462 
หน้ีสินอ่ืน ๆ 253 253 
     รวมหน้ีสิน 2,715 2,715 
รวมสินทรัพยสุ์ทธิ 369,750 348,903 

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 100  
สินทรัพยสุ์ทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษทั 369,750  
หกั: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย (13,998)  
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซ้ือบริษทัยอ่ย 355,752  

มูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีนเพาเวอร์ 
จ  ากดั ณ วนัท่ีลงทุนมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี 
สินทรัพย์   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 46,765 46,765 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3,174 3,174 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 11) 116,174 116,174 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุ 12) 10,846 - 
สินทรัพยอ่ื์น ๆ 2,557 2,557 
     รวมสินทรัพย ์ 179,516 168,670 
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(หน่วย: พนับาท) 

 มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี 
หนีสิ้น   
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 16,126 16,126 
หน้ีสินอ่ืน ๆ 140 140 
     รวมหน้ีสิน 16,266 16,266 
รวมสินทรัพยสุ์ทธิ 163,250 152,404 

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 100  
สินทรัพยสุ์ทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษทั 163,250  
หกั: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย (46,765)  
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซ้ือบริษทัยอ่ย 116,485  

ในเดือนมีนาคม 2559 บริษทั พีเอสทีซี เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นส่วนท่ียงัเรียกช าระ    
ไม่เต็มมูลค่าเป็นจ านวนเงิน 0.075 ล้านบาท และได้ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 490,000 หุ้น                    
เพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 4.9 ลา้นบาท บริษทัฯ
ไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 4.9 ลา้นบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 100 ในบริษทัดงักล่าว 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
จ านวน 7.0 ลา้นบาท (2559: ไม่มี) 

10. เงินลงทุนอืน่ 

 เงินลงทุนอ่ืนตามท่ีแสดงในงบการเงิน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

บริษทั ทุนช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั พีวี กรีน จ ากดั 18,000 18,000 19.99 19.99 3,598 3,598 
บริษทั ทริปเป้ิล เอส อีโค ่จ  ากดั 60,000 40,000 15.00 15.00 9,000 6,000 
รวม     12,598 9,598 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ทุนช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

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

 ในเดือนมีนาคม 2558 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี จ  ากดั) ได้ลงทุนในบริษทั 
ทริปเป้ิล เอส อีโค่ จ  ากดั จ านวน 6 ลา้นบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั
ดงักล่าว  

 ในเดือนมีนาคม 2559 บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี จ  ากัด ได้เพิ่มทุนในบริษทั ทริปเป้ิล เอส อีโค่ 
จ  ากดั จ านวน 3 ลา้นบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 15 ในบริษทัดงักล่าว 

11. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนั ท่ี                           
31 มีนาคม 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 418,079 133,091 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 26,588 959 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   
    (หมายเหตุ 9) 437,071 - 
จ าหน่าย - มูลค่าสุทธิ (70) (70) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (6,973) (2,115) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 มีนาคม 2559 874,695 131,865 

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษัทฯถูกน าไปจดจ านองไวก้ับสถาบันการเงินแห่งหน่ึงเพื่อ            
ค  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทัฯ 

ท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร แผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องทั้ งหมดซ่ึงเป็น        
ส่วนหน่ึงของโรงไฟฟ้าของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยบางแห่งถูกน าไปจดจ านองเพื่อค ้าประกนัเงินกู้
ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียานพาหนะและอุปกรณ์ซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญา
เช่าซ้ือ โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนประมาณ 5.4 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558: 5.7 ล้าน
บาท) (เฉพาะบริษทัฯ : 0.9 ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2558 : 1.3 ลา้นบาท ) 

12.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเป ล่ียนแปลงของบัญ ชี สินท รัพย์ไม่ มีตัวตนส าห รับงวดสาม เดือน ส้ิน สุดวัน ท่ี                           
31 มีนาคม 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 40,488 2,498 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 80 75 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   
   (หมายเหตุ 9) 31,693 - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (725) (170) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 มีนาคม 2559 71,536 2,403 

13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 
อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 

งบการเงินรวม /                            
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 มีนาคม      
2559 

31 ธนัวาคม      
2558 

 31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR MOR, FDR + 1.5 2,417 14 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน MMR MLR - 2, 4 50,000 64,000 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท MLR - 1.5 MLR, MLR - 0.5,   
  MLR - 1.5, MMR 1,716 52,126 
รวม   54,133 116,140 

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารค ้ าประกันโดยเงินฝากประจ าของบริษัทฯและบริษัทย่อย และ             
การค ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯและบรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม และ         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินค ้าประกนัโดยการจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯ  
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14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
 31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 86 - 693 2,318 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 64,978 61,905 58,565 61,905 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 224 198 224 198 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 7,715 37,087 3,048 34,652 
เงินทดรองจากกรรมการ 10,019 - - - 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 560 235 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 359 138 184 50 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4,499 3,675 3,736 3,569 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 87,880 103,003 67,010 102,927 

15. เงินกู้ยมืระยะยาว 

    (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้
อตัราดอกเบ้ีย       
(ร้อยละ) การช าระคืน 

31 มีนาคม  
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 มีนาคม  
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

1 MLR ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน เดือนละ 83,400 
บาท ให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลา 60 เดือน
นบัแต่วนัเบิกรับเงินกู ้

1,164 1,414 1,164 1,414 

2 MLR ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน เดือนละ 16,700 
บาท ให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลา 60 เดือน
นบัแต่วนัเบิกรับเงินกู ้

248 299 248 299 

3 MLR - 1.25 ช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือน 
เดือนละ 1.4 ลา้นบาท และเดือนสุดทา้ย 1.3 
ลา้นบาท ให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลา 7 ปี 
6 เดือนนบัแต่วนัเบิกรับเงินกู ้

46,339 50,629 - - 

4 MLR - 1.25 ช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือน
เดือนละ 0.5 ลา้นบาท ตามท่ีระบุในสญัญา
ให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลา 7 ปี นบัแต่    
วนัเบิกรับเงินกู ้

17,405 18,575 17,405 18,575 

5 MLR ช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือน 
เดือนละ 0.3 - 0.4 ลา้นบาท ตามท่ีระบุใน
สญัญาให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลา 10 ปี  
นบัแต่วนัเบิกรับเงินกู ้

35,328 36,204 - - 

6 5.75 ช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือน 
เดือนละ 0.35 ลา้นบาท ตามท่ีระบุใน
สญัญาให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลา 7 ปี   
นบัแต่วนัเบิกรับเงินกู ้

24,750 25,800 - - 
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    (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้
อตัราดอกเบ้ีย   
(ร้อยละ) การช าระคืน 

31 มีนาคม  
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 มีนาคม  
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

7 MLR - 2.025 ช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือน 
เดือนละ 0.545 ลา้นบาท ให้เสร็จส้ินภายใน
ระยะเวลา 7  ปีนบัแต่วนัเบิกรับเงินกู ้ 42,000 31,219 42,000 31,219 

รวม 167,234 164,140 60,817 51,507 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (35,477) (35,936)  (10,581) (11,064) 
หกั: ส่วนท่ีจดัเป็นหน้ีสินหมุนเวียน (52,342) (32,692) - - 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 79,415 95,512 50,236 40,443 

 เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษทัฯและบริษทัย่อยมีหลกัประกนัคือการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  การจ าน าแผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัฯและ
บริษทัย่อย การจ าน าสิทธิการรับเงินฝากธนาคารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย การโอนสิทธิการรับ
เงินจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง และการค ้าประกนัโดยบริษทัฯ 

 สัญญาเงินกูย้ืมไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จ ากดับางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การไม่ลดทุน   
จดทะเบียนหรือควบรวมกบันิติบุคคลอ่ืน การไม่จ่ายเงินปันผล การก่อหน้ีอ่ืน การด ารงอตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนทุนและอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีให้เป็นไปตามสัญญา เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัยอ่ยสองแห่งไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้จ ากดับางประการท่ีระบุใน
สัญญาได้ โดยบริษทัย่อยไดรั้บจดหมายผ่อนปรนเง่ือนไขจากธนาคารภายหลงัวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2558 อย่างไรก็ตาม เพื่อวตัถุประสงค์ในการรายงานตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป                
บริษัทย่อยได้แสดงยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ของเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นหน้ีสิน
หมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงินทั้งจ  านวน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัยอ่ยสองแห่งไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้จ ากดับางประการท่ีระบุใน
สัญญาได ้บริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการพิจารณาขอผอ่นผนัการปฏิบติัตามขอ้จ ากดัดงักล่าวกบัธนาคาร
ผูใ้ห้กู ้เพื่อวตัถุประสงค์ในการรายงานตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป บริษทัยอ่ยไดแ้สดง
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ของเงินกูย้มืดงักล่าวเป็นหน้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะ
การเงินทั้งจ  านวน 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 17  

16. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2559 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
225,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ  านวน 224,567,750 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ีไดจ้ด
ทะเบียนไวแ้ล้วแต่ยงัไม่ได้จ  าหน่ายจ านวน 4,322,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท และเม่ือวนัท่ี               
6 มกราคม 2559 บริษทัฯไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากทุนจดทะเบียนจ านวน 224,567,750 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ  านวน 492,597,533.30 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 
2,680,297,833 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษทัฯเพิ่มจาก 
243,431,902 บาท เป็น 899,942,518 บาท บริษทัฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีช าระแลว้กบักระทรวง
พาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2559 

17. ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

17.1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ PSTC - ESOP 

 เม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2557 บริษทัฯไดจ้ดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ
ใหก้บัพนกังานของบริษทัฯจ านวน 50,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

จ านวนหลกัทรัพยท่ี์เสนอ:  50,000,000 หน่วย  
จ านวนหุน้ท่ีรองรับการใชสิ้ทธิ:  50,000,000 หุน้  
อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ:  5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  
วนัท่ีจดัสรร: 15 ธนัวาคม 2557 
วนัหมดอาย:ุ  15 ธนัวาคม 2562 
ราคาจดัสรร:  ไม่คิดมูลค่าหน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท)  
ราคาการใชสิ้ทธิ:  0.10 บาทต่อหุน้  
อตัราการใชสิ้ทธิ:  ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามญั ทั้งน้ีอตัรา

การใช้สิทธิสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามเง่ือนไขการ
ปรับสิทธิ  

วธีิการจดัสรร:  บริษทัฯจะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิจากจ านวน
ทั้งหมดของโครงการใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร : 
พนกังาน ในอตัราร้อยละ 43 : 57 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ: 
การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1 
เม่ือครบก าหนดระยะ 12 เดือน นบัแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถ
ใช้สิทธิได้ร้อยละ 25 ของจ านวนท่ีได้รับการจดัสรร โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวนัก าหนดการ      
ใชสิ้ทธิ และทุก 6 เดือนหลงัครบก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังน้ี ตลอดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ 
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การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 2 

เม่ือครบก าหนดระยะ 18 เดือน นบัแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถ
ใช้สิทธิได้ร้อยละ 19 ของจ านวนท่ีได้รับการจดัสรร โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวนัก าหนดการ      
ใชสิ้ทธิ และทุก 6 เดือนหลงัครบก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังน้ี ตลอดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ 

การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 3 

เม่ือครบก าหนดระยะ 24 เดือน นบัแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถ
ใช้สิทธิได้ร้อยละ 28 ของจ านวนท่ีได้รับการจดัสรร โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวนัก าหนดการ      
ใชสิ้ทธิ และทุก 6 เดือนหลงัครบก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังน้ี ตลอดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ 

การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 4 

เม่ือครบก าหนดระยะ 30 เดือน นบัแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถ
ใช้สิทธิไดร้้อยละ 14 ของจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรร โดยสามารถใช้สิทธิไดใ้นวนัก าหนดการใช้
สิทธิ และทุก 6 เดือนหลงัครบก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังน้ี ตลอดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ 

การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 5 

เม่ือครบก าหนดระยะ 36 เดือน นบัแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถ
ใช้สิทธิไดร้้อยละ 10 ของจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรร โดยสามารถใช้สิทธิไดใ้นวนัก าหนดการใช้
สิทธิ และทุก 6 เดือนหลงัครบก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังน้ี ตลอดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ 

การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 6 

เม่ือครบก าหนดระยะ 42 เดือน นบัแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถ
ใช้สิทธิได้ร้อยละ 3 ของจ านวนท่ีได้รับการจดัสรร โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวนัก าหนดการ         
ใชสิ้ทธิ และทุก 6 เดือนหลงัครบก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังน้ี ตลอดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ 

การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 7 

เม่ือครบก าหนดระยะ 48 เดือน นบัแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถ
ใช้สิทธิท่ีได้รับทั้ งหมด และส่วนท่ีเหลือจากการใช้สิทธิงวดก่อน โดยสามารถใช้สิทธิได้ใน                  
วนัก าหนดการใช้สิทธิ และทุก 6 เดือนหลงัครบก าหนดใช้สิทธิคร้ังน้ี ตลอดอายุใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซ้ือหุ้นแต่ละสิทธิท่ีออกเท่ากบั 0.42 บาท ค านวณโดยใช้
แบบจ าลองการก าหนดราคาสิทธิตามแบบจ าลอง Black-scholes Merton ขอ้มูลน าเขา้แบบจ าลอง 
ได้แก่ ราคาหุ้น ณ วนัท่ีก าหนดราคา ซ่ึงเท่ากับ 0.65 บาท ราคาใช้สิทธิเท่ากบั 0.10 บาท ความ
คาดหวงัอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 5 อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 5 ปี และอตัราดอกเบ้ียปลอด
ความเส่ียงร้อยละ 2.39 
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ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัฯบนัทึกค่าใช้จ่ายเป็นจ านวน 0.9            
ลา้นบาท (2558: 1.0 ลา้นบาท) ซ่ึงรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนักงาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 
บริษทัฯมีส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จ านวน 1.6 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: 0.6 
ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 ยอดคงเหลือของใบส าคัญแสดงสิทธิ PSTC - 
ESOP ท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิมีจ านวน 38,580,625 หน่วย  

17.2 ใบส าคญัแสดงสิทธิ PSTC - W1 

 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2559  บริษทัฯไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 1  (PSTC – W1) เพื่อซ้ือ      
หุน้สามญัของบริษทัฯใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

จ านวนหลกัทรัพยท่ี์เสนอ:  442,251,470 หน่วย  
จ านวนหุน้ท่ีรองรับการใชสิ้ทธิ:  442,251,470 หุน้  
อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ:  3 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  
วนัท่ีจดัสรร: 29 มกราคม 2559 
วนัหมดอาย:ุ  28 มกราคม 2562 
ราคาจดัสรร:  ไม่คิดมูลค่าหน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท)  
ราคาการใชสิ้ทธิ:  0.50 บาทต่อหุน้  
อตัราการใชสิ้ทธิ:  ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามญั ทั้งน้ีอตัรา

การใช้สิทธิสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามเง่ือนไขการ
ปรับสิทธิ  

วนัใชสิ้ทธิ:  ก าหนดการใชสิ้ทธิทุก ๆ 6 เดือน นบัแต่วนัท่ีออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยวนัก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังแรกคือ
วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2559 และสามารถใชสิ้ทธิคร้ัง
สุดทา้ยในวนัท่ี 28 มกราคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ยอดคงเหลือของใบส าคญัแสดงสิทธิ PSTC - W1 ท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิมี
จ านวน 442,251,470 หน่วย 

18. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 20  

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย
รายการดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด - - - - 
ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่าง
ชัว่คราว 1,893 18 1,893 18 

ภาษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 1,893 18 1,893 18 

 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 ณ วนัท่ี                          

31 มีนาคม 2559 
ณ วนัท่ี                          

31 ธนัวาคม 2558 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี   
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 514 514 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 132 - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,146 1,059 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยรอรับรู้ - 2,300 
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 311 123 

รวม 2,103 3,996 
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19. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีออกอยู ่            
ในระหวา่งงวด 

 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ   
(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออก
อยู่ในระหว่างงวดกบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลง  
หุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้ งส้ินให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ               
ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุ้นสามญัเทียบเท่า (ไม่มีการค านวณจ านวนของหุ้นสามญัเทียบเท่าท่ี
บริษทัฯอาจตอ้งออกส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั PSTC – W1 เน่ืองจากราคาการ
ใชสิ้ทธิสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญั) 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
  จ านวนหุน้สามญั  
 ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
   ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของ 
      บริษทัฯ 12,984 (2,214) 3,620,792 2,200,000 0.0036 (0.0010) 
ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด       
    ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหพ้นกังาน  
      (PSTC - ESOP) - - 30,543 47,354   
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด       
   ก าไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
      สมมติวา่มีการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 12,984 (2,214) 3,651,335 2,247,354 0.0036 (0.0010) 

  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
  จ านวนหุน้สามญั  
 ก าไรส าหรับงวด ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้ 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 7,810 137 3,620,792 2,200,000 0.0022 0.0001 
ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด       
    ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหพ้นกังาน  
      (PSTC - ESOP) - - 30,543 47,354   
ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
   ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่       
      มีการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 7,810 137 3,651,335 2,247,354 0.0021 0.0001 
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20. ส่วนงานด าเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ 
ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน
ด าเนินงานท่ีรายงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2559 และ 2558 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 ส่วนงานระบบไฟฟ้าควบคุม   รายการปรับปรุง  

 และระบบส ารองไฟฟ้า ส่วนงานโรงไฟฟ้า รวมส่วนงาน และตดัรายการระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 78,969 75,972 22,536 14,470 101,505 90,442 - - 101,505 90,442 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 1,447 1,447 - - 1,447 1,447 (1,447) (1,447) - - 
ดอกเบ้ียรับ 793 1,163 359 34 1,152 1,197 (991) (782) 161 415 
ดอกเบ้ียจ่าย (2,317) (1,772) (2,321) (2,911) (4,638) (4,683) 992 782 (3,646) (3,901) 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (2,284) (1,766) (5,123) (3,590) (7,407) (5,356) (291) 233 (7,698) (5,123) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (1,893) (18) - - (1,893) (18) - - (1,893) (18) 

           
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 6,252 137 6,285 4,423 12,537 4,560 (432) (6,774) 12,105 (2,214) 

          สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส่วนงานระบบไฟฟ้าควบคุม   รายการปรับปรุง  
 และระบบส ารองไฟฟ้า ส่วนงานโรงไฟฟ้า รวมส่วนงาน และตดัรายการระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

สินทรัพย์ของส่วนงาน 1,563,297 814,073 1,092,233 409,631 2,655,530 1,223,704 (879,426) (267,374) 1,776,104 956,330 

           

21. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

21.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาขายไฟฟ้า 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้  าสัญญาขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านคร
หลวง (กฟน.) ตามจ านวนและราคาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 5 ถึง 25 ปี
นบัตั้งแต่วนัท่ีลงนามในสัญญาเเละต่อสัญญาโดยอตัโนมติัคร้ังละ 5 ปี จนกว่าจะมีการยุติสัญญา 
รายละเอียดของสัญญาขายไฟฟ้าดงักล่าวมีดงัน้ี 
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โรงไฟฟ้า
แห่งท่ี 

                                  
วนัท่ีท าสญัญา ท่ีตั้งโครงการ ก าลงัการผลิต วนัท่ีเร่ิมขายไฟฟ้า 

1 22 ตุลาคม 2551 จงัหวดับุรีรัมย ์ 1,000 กิโลวตัต ์ เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้
เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2555 

2 28 ตุลาคม 2552 จงัหวดัอดุรธานี 998 กิโลวตัต ์ เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้ 
เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2554 

3 28 ตุลาคม 2552 จงัหวดัอดุรธานี 998 กิโลวตัต ์ เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้ 
เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2554 

4 23 มีนาคม 2555 จงัหวดัสุพรรณบุรี 4,000 กิโลวตัต ์ เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้ 
เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2557 

5 17 สิงหาคม 2555 จงัหวดัสุพรรณบุรี 2,000 กิโลวตัต ์ เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้ 
เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2558 

6 16 ธนัวาคม 2556 จงัหวดัสมุทรสงคราม 988 กิโลวตัต ์ เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้ 
เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 

7 17 ธนัวาคม 2556 จงัหวดันนทบุรี 980 กิโลวตัต ์ เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้ 
เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2557 

8 4 สิงหาคม 2558 จงัหวดัเพชรบุรี 1,000 กิโลวตัต ์ เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า          
แลว้ เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2558 

9 14 มกราคม 2558 จงัหวดัตรัง 990 กิโลวตัต ์ ยงัไม่เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 

10 6 กรกฎาคม 2558 จงัหวดัสุโขทยั 990 กิโลวตัต ์ ยงัไม่เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 

11 6 กรกฎาคม 2558 จงัหวดัชยันาท 990 กิโลวตัต ์ ยงัไม่เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 

12 10 กรกฎาคม 2558 จงัหวดัอดุรธานี 990 กิโลวตัต ์ ยงัไม่เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 

13 11 กนัยายน 2558 จงัหวดัชลบุรี 990 กิโลวตัต ์ ยงัไม่เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 

14 2 ตุลาคม 2558 จงัหวดัก าแพงเพชร 990 กิโลวตัต ์ ยงัไม่เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 

15 13  พฤศจิกายน 2558 จงัหวดัสกลนคร 990 กิโลวตัต ์ ยงัไม่เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 
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21.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการเช่าพื้นท่ีในอาคาร               
การเช่าพื้นท่ีส าหรับโรงผลิตกระแสไฟฟ้า และสัญญาบริการ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 
25 ปี 

บริษทัฯ มีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน และสัญญา
บริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 
จ่ายช าระ     

ภายใน 1 ปี 3.6 3.1 1.2 0.6 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 11.3 10.3 1.7 0.8 
เกิน 5 ปี 52.4 53.4 - - 

21.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาท่ีปรึกษาเป็นจ านวน
2.3 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558: 2.4 ล้านบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 1.9 ล้านบาท 31 ธันวาคม 2558: 
2.4 ลา้นบาท) 

21.4 การค า้ประกนั 

 (1) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัฯค ้าประกนัวงเงินกูแ้ละวงเงินสินเช่ือให้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัและกิจการอ่ืนในวงเงิน 220 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2558:  220 ลา้นบาท) 

(2) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค ้ าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร         
ในนามของบริษทัฯและบริษทัย่อยเพื่อค ้าประกนัการปฏิบติังานตามสัญญาจ านวนเงินรวม
ประมาณ 79 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: 71 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 74 ล้านบาท         
31 ธันวาคม 2558: 65 ล้านบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ  
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22. สินทรัพย์และหนีสิ้นทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ 

 บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอันเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินค้าเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ บริษทัฯได้ตกลงท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุ
สัญญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

สกุลเงิน 
สินทรัพยท์างการเงิน          

ณ วนัท่ี 
หน้ีสินทางการเงิน              

ณ วนัท่ี 
อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                    

ณ วนัท่ี 

 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

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

เหรียญสหรัฐอเมริกา - - 0.1 0.9 35.23 36.08 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

31 มีนาคม 2559 

   อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของ  

สกุลเงิน จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.5 - 35.61 - 36.22 - 

31 ธนัวาคม 2558 

   อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของ  

สกุลเงิน จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.9 - 35.61 - 36.23 - 

23. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสิน              
ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ 
ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินดงักล่าวแทน 
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ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้มาใช ้กิจการจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกต
ไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม ก าหนดล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็น           
สามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่างเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพ
คล่อง 

ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรง
หรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการ
ประมาณข้ึน  

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 2559 

 งบการเงินรวม  

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้     
   ตราสารทุน - 362,376 - 362,376 

(หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 2559 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้     
   ตราสารทุน - 291,342 - 291,342 

(หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2558 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้     
   ตราสารทุน - 61,823 - 61,823 
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เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม และขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุนท่ี
ประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  

24. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามัญประจ าปีผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติจ่าย             
เงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ในอตัรา 0.0018 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจ านวนเงินรวม 
7.96 ลา้นบาท โดยมีก าหนดจ่ายในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2559 

25. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ 
บริษทัฯเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2559 


