
 

บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2559 

 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ  ากดั (มหาชน)  

ความเห็น 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง    
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ  ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลยี จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะ
ของบริษทั เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ  ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของ
ขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนด
โดยสภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี 
ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ใน      
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณา
ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ี
ดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ไดร้วมวธีิการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผลของวธีิการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 

ขา้พเจา้ไดก้ าหนดเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายสินคา้ รายไดค้่าบริการ และรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าเป็นตวัเลขท่ีมีสาระส าคญัท่ีสุดใน
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของกลุ่มบริษทั และเป็นตวัช้ีวดัหลกัในแง่ผลการด าเนินงานของธุรกิจซ่ึงผูใ้ช ้                      
งบการเงินใหค้วามสนใจ ประกอบกบักลุ่มบริษทัมีรายการขายกบัลูกคา้เป็นจ านวนมากราย ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงมี
ความเส่ียงเก่ียวกบัการเกิดข้ึนจริงของรายไดแ้ละระยะเวลาในการรับรู้รายได ้

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัโดยการ 
• ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

วงจรรายไดโ้ดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการ
ควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้ 

• สุ่มตวัอยา่งใบก ากบัสินคา้ท่ีออกในระหวา่งปีเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสมของการรับรู้รายไดว้า่
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุ และสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั 

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี 
• สอบทานใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี   
• วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ยเพื่อตรวจสอบความผดิปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการขาย

ตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีท าผา่นใบส าคญัทัว่ไป  
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การรวมธุรกจิ 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 ในระหวา่งปี บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดล้งทุนในบริษทัยอ่ย
ท่ีประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานชีวภาพ และพลงังานชีวมวล  ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยได้
รับรู้และวดัมูลค่าสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยใชว้ธีิการจดัสรรราคาซ้ือ 
ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไดใ้หค้วามส าคญัเป็นพิเศษกบัรายการซ้ือธุรกิจน้ี เน่ืองจากเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงิน
โดยรวมและฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสิน      
ท่ีรับมาดงักล่าวท าใหเ้กิดความเส่ียงในการรับรู้และวดัมูลค่าของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบขอ้ตกลงและเง่ือนไขในสัญญาซ้ือขายธุรกิจ รวมถึงสอบถามกบัฝ่ายบริหารถึงลกัษณะและ
วตัถุประสงคใ์นการเขา้ท ารายการซ้ือดงักล่าวเพื่อประเมินวา่รายการซ้ือธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามค านิยามของการ
รวมธุรกิจภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจหรือไม่ 
ตรวจสอบมูลค่าการซ้ือธุรกิจกบัเอกสารประกอบการซ้ือธุรกิจและการจ่ายเงิน ทดสอบการค านวณมูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาตามวธีิการจดัสรรราคาซ้ือ โดยพิจารณาความเหมาะสมของ
วธีิการและขอ้สมมติต่างๆท่ีส าคญัท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการค านวณหามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์และหน้ีสิน และ
ทดสอบการค านวณตลอดจนพิจารณาความครบถว้นและถูกตอ้งในการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัรายการซ้ือธุรกิจ
ดงักล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึง    
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้
ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินดงักล่าวไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อ       
ขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่าน
และพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบั
ความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
สาระส าคญัหรือไม่  
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เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเพื่อใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ข
ขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่
จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
บริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้
เกณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินการต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงาน
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่ง
สมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่
รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่งผู ้
ประกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
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• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการ
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ
เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั
ซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้
ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ              
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง
หรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของ                  
ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือ            
ถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บั
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง
การเปิดเผยวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้              
การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อการ
ก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียง     
ผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผน
ไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึง
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัมากท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ
เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงาน
ของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่
ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ีคือ นางสาวสุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์

 

สุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพนัธ์ 2560 



บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 128,510,697     53,741,531       98,070,708       30,790,980       
เงินลงทุนชัว่คราว 8 304,685,715     61,833,268       281,646,575     61,822,923       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6, 9 186,614,916     177,998,399     162,322,505     188,567,582     
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                        -                        677,684,260     49,180,000       
สินคา้คงเหลือ 10 43,978,044       46,620,502       42,736,554       46,620,502       
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัท่ีมีอายไุม่เกินหน่ึงปี 11 9,107,028         -                        -                        -                        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 24,810,844       13,857,691       3,753,908         10,785,561       
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 697,707,244     354,051,391     1,266,214,510  387,767,548     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 11 45,262,067       44,724,457       38,138,597       37,688,121       
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                        -                        25,950,000       -                        
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 1,768,651         9,846,201         2,000,000         2,074,975         
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                        -                        1,009,660,753  185,138,088     
เงินลงทุนอ่ืน 14 32,598,190       9,598,190         23,598,200       3,598,200         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 2,268,085,477  418,078,778     345,600,938     133,090,571     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 271,489,088     40,487,626       1,922,265         2,498,498         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27 3,385,766         3,996,429         3,316,852         3,996,429         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 100,402,473     75,546,604       25,928,702       58,221,014       
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,722,991,712  602,278,285     1,476,116,307  426,305,896     
รวมสินทรัพย์ 3,420,698,956  956,329,676     2,742,330,817  814,073,444     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 17 764,575,035     116,139,634     745,214,831     116,139,634     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 19 225,589,086     103,002,857     43,371,027       102,926,971     
หุ้นกู้ 18 497,806,603     -                        497,806,603     -                        
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 127,912,912     35,936,259       12,116,635       11,064,259       
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีจดัเป็นหน้ีสินหมุนเวียน 20 46,475,000       32,692,000       -                        -                        
หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 1,139,707         1,783,870         79,196              227,048            
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                        -                        23,900,000       29,150,000       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 14,359,000       5,000,000         -                        -                        
เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ 6 2,200,633         2,519,707         2,200,633         2,525,707         
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยรอรับรู้ -                        11,500,000       -                        11,500,000       
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7,194,351         3,103,230         2,335,437         2,220,181         
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,687,252,327  311,677,557     1,327,024,362  275,753,800     
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 20 346,000,438     95,511,606       39,266,180       40,442,638       
หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
   จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 1,281,036         1,329,715         66,523              145,717            
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 22 6,996,772         5,292,649         6,414,354         5,292,649         
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,284,528         -                        13,277              -                        
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 355,562,774     102,133,970     45,760,334       45,881,004       
รวมหนีสิ้น 2,042,815,101  413,811,527     1,372,784,696  321,634,804     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 23
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 4,913,376,135 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
            (2558: หุ้นสามญั 2,250,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท) 491,337,614     225,000,000     491,337,614     225,000,000     
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้
      หุ้นสามญั 4,431,904,732 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
            (2558: หุ้นสามญั 2,211,419,375 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท) 443,190,473     221,141,938     443,190,473     221,141,938     
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 23 902,634,670     243,431,902     902,634,670     243,431,902     
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 24 3,965,438         619,609            3,965,438         619,609            
ก าไรสะสม 
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 25
      บริษทัฯ 5,334,904         5,334,904         5,334,904         5,334,904         
      บริษทัยอ่ย 2,398,354         1,645,647         -                        -                        
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,115,868         47,884,272       14,420,636       21,910,287       
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,358,639,707  520,058,272     1,369,546,121  492,438,640     
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 19,244,148       22,459,877       -                        -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,377,883,855  542,518,149     1,369,546,121  492,438,640     
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,420,698,956  956,329,676     2,742,330,817  814,073,444     

-                        -                        -                        -                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 6 232,630,437        295,803,746        232,676,917        295,803,746        
รายไดจ้ากการบริการ 6 214,747,627        122,966,110        220,417,627        128,726,110        
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 28 151,479,178        59,058,684          8,433,737            94,273                 
รายไดจ้ากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 6 -                           2,167,617            43,800                 3,437,017            
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10,773,035          -                           10,773,035          -                           
เงินปันผลรับ 6, 13 -                           -                           14,050,426          14,135,926          
รายไดอ่ื้น 6 12,482,406          4,083,626            28,511,386          8,583,525            
รวมรายได้ 622,112,683        484,079,783        514,906,928        450,780,597        
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 6 195,881,313        239,785,946        195,922,953        239,785,946        
ตน้ทุนบริการ 174,303,837        86,828,815          174,303,837        86,828,815          
ตน้ทุนขายไฟฟ้า 96,458,349          16,564,897          2,891,403            22,457                 
ตน้ทุนจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า -                           2,289,042            29,522                 2,751,243            
ค่าใชจ่้ายในการขาย 7,744,095            5,105,229            7,691,319            5,105,229            
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6 146,114,748        103,210,499        112,646,592        98,240,359          
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 1,247,816            583,878               69,707                 583,878               
รวมค่าใช้จ่าย 621,750,158        454,368,306        493,555,333        433,317,927        
ก าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้ 362,525               29,711,477          21,351,595          17,462,670          
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 (2,675)                  (228,674)              -                           -                           
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 359,850               29,482,803          21,351,595          17,462,670          
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 6 (39,163,533)         (15,169,382)         (20,819,139)         (7,957,545)           
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (38,803,683)         14,313,421          532,456               9,505,125            
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 27 (2,961,615)           115,469               (555,979)              115,469               
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (41,765,298)         14,428,890          (23,523)                9,620,594            

งบการเงินรวม



บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

   ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 22, 27 494,392               -                           494,392               -                           

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไร

   หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 494,392               -                           494,392               -                           

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 494,392               -                           494,392               -                           

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (41,270,906)         14,428,890          470,869               9,620,594            

การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (38,549,569)         14,754,013          (23,523)                9,620,594            
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (3,215,729)           (325,123)              

(41,765,298)         14,428,890          
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (38,055,177)         14,754,013          470,869               9,620,594            
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (3,215,729)           (325,123)              

(41,270,906)         14,428,890          
ก าไรต่อหุ้น 29
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.0091) 0.0067 (0.0001) 0.0044 

   จ  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุ้น) 4,223,684            2,200,532            4,223,684            2,200,532            

ก าไรต่อหุ้นปรับลด
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.0066 0.0043 

   จ  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุ้น) 2,236,760            2,236,760            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม



บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (38,803,683)         14,313,421          532,456               9,505,125            
รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็น
   เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน: 
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 61,285,989          21,045,623          9,023,821            7,222,121            
   ตดัจ  าหน่ายส่วนลด/ส่วนเกินจากสัญญาซ้ือขาย
      เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (โอนกลบั) 480,132               136,883               (136,883)              136,883               
   ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 498,748               1,733,928            498,748               1,733,928            
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (2,594,494)           (3,291,733)           209,659               (3,291,733)           
   โอนกลบัค่าเผ่ือดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (17,991,619)         -                           -                           -                           
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 2,675                   228,674               -                           -                           
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,195,675            1,563,042            1,739,694            1,563,042            
   รายการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 6,272,004            4,060,415            6,272,004            4,060,415            
   ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 112,625               -                           40,548                 -                           
   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 15,694,576          811,852               (159,126)              118,744               
   ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 6,122,661            279,559               (755,526)              279,559               
   เงินปันผลรับ -                           -                           (14,050,426)         (14,135,926)         
   ดอกเบ้ียรับ (888,181)              (859,262)              (14,920,402)         (3,194,876)           
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 34,094,490          12,321,062          17,498,588          5,326,282            
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 66,481,598          52,343,464          5,793,155            9,323,564            
สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (8,903,397)           (59,008,481)         28,304,020          (62,923,586)         
   สินคา้คงเหลือ 5,290,888            16,828,234          3,674,289            16,828,234          
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (12,564,495)         (7,268,233)           7,168,536            (5,140,024)           
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (4,576,445)           (47,485,555)         38,072,453          (52,654,541)         
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 75,038,021          26,955,865          (42,738,519)         28,574,905          
   เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ (319,074)              504,160               (325,074)              510,160               
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (4,573,094)           90,416                 115,256               759,681               
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,284,528            -                           13,277                 -                           
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 117,158,530        (17,040,130)         40,077,393          (64,721,607)         
   จ่ายภาษีเงินได้ (8,170,212)           (3,980,067)           (5,780,141)           (3,978,557)           
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 108,988,318        (21,020,197)         34,297,252          (68,700,164)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม



บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (242,852,447)       (61,623,267)         (219,823,652)       (61,822,923)         
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) (9,644,638)           5,317,106            (450,476)              5,434,724            
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                           -                           (628,504,260)       (9,550,000)           
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (ลดลง) -                           7,596,200            (25,950,000)         7,596,200            
จ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (731,169,833)       (13,704,000)         (824,522,665)       (85,889,663)         
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                           (10,074,875)         -                           (2,074,975)           
ขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7,962,249            -                           34,428                 -                           
ซ้ือเงินลงทุนอ่ืน (23,000,000)         (5,999,990)           (20,000,000)         -                           
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (764,926,322)       (53,710,318)         (240,861,062)       (38,387,039)         
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 1,170,566            19,786                 235,987               19,786                 
เงินปันผลรับ -                       -                           14,050,426          14,135,926          
ดอกเบ้ียรับ 774,243               1,098,923            862,712               1,490,251            
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,761,686,182)    (131,080,435)       (1,944,928,562)    (169,047,713)       
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 648,685,598        (15,519,056)         629,325,394        (15,519,056)         
หน้ีสินภายใตส้ัญญาโอนสิทธิการรับเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) -                       (13,920,000)         -                       (13,920,000)         
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 497,806,603        -                           497,806,603        -                           
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 20,853,746          31,219,174          10,780,826          31,219,174          
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (70,675,177)         (30,581,826)         (10,904,908)         (5,674,739)           
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน (1,898,618)           (731,365)              (227,046)              (616,581)              
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัลดลง (143,339,425)       (5,000,000)           -                           -                           
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (64,512,830)         -                           (5,250,000)           29,150,000          
ดอกเบ้ียจ่าย (29,817,475)         (12,332,470)         (13,984,439)         (5,143,850)           
เพ่ิมทุนจากการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ 927,434               1,141,938            927,434               1,141,938            
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 877,397,694        -                           877,397,694        -                           
เงินปันผลจ่าย (7,960,520)           (16,279,243)         (7,960,520)           (16,279,243)         
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 1,727,467,030     (62,002,848)         1,977,911,038     4,357,643            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 74,769,166          (214,103,480)       67,279,728          (233,390,234)       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 53,741,531          267,845,011        30,790,980          264,181,214        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 128,510,697        53,741,531          98,070,708          30,790,980          

-                           -                           -                           -                       
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย
   ซ้ืออุปกรณ์โดยยงัไม่ไดช้ าระเงิน 3,222,983 20,221,874 338,811               20,165,057

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม



บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

ส่วนของผูมี้
ส่วนไดเ้สียท่ี

ส่วนทุนจากการ รวม ไม่มีอ  านาจ
ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน จ่ายโดยใช้ ส่วนของผูถื้อหุ้น ควบคุม รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลคา่หุ้น หุ้นเป็นเกณฑ์ บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 220,000,000     239,806,250     184,846           4,853,874         -                       51,536,179       516,381,149     -                       516,381,149     
ก าไรส าหรับปี -                       -                       -                       -                       -                       14,754,013       14,754,013       (325,123)          14,428,890       
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                       -                       -                       -                       -                       14,754,013       14,754,013       (325,123)          14,428,890       
เพ่ิมทุนจากการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ 23, 24 1,141,938         3,625,652         (3,625,652)       -                       -                       -                       1,141,938         -                       1,141,938         
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       22,785,000       22,785,000       
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 24 -                       -                       4,060,415         -                       -                       -                       4,060,415         -                       4,060,415         
โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นส ารอง -                       -                       
   ตามกฎหมาย 25 -                       -                       -                       481,030           1,645,647         (2,126,677)       -                       -                       -                       
เงินปันผลจ่าย 31 -                       -                       -                       -                       -                       (16,279,243)     (16,279,243)     -                       (16,279,243)     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 221,141,938     243,431,902     619,609           5,334,904         1,645,647         47,884,272       520,058,272     22,459,877       542,518,149     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 221,141,938     243,431,902     619,609           5,334,904         1,645,647         47,884,272       520,058,272     22,459,877       542,518,149     
ขาดทุนส าหรับปี -                       -                       -                       -                       -                       (38,549,569)     (38,549,569)     (3,215,729)       (41,765,298)     
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                       -                       -                       -                       -                       494,392           494,392           -                       494,392           
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                       -                       -                       -                       -                       (38,055,177)     (38,055,177)     (3,215,729)       (41,270,906)     
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 23 221,125,744     656,271,950     -                       -                       -                       -                       877,397,694     -                       877,397,694     
เพ่ิมทุนจากการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ 23, 24 922,791           2,930,818         (2,926,175)       -                       -                       -                       927,434           -                       927,434           
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 24 -                       -                       6,272,004         -                       -                       -                       6,272,004         -                       6,272,004         
โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นส ารอง
   ตามกฎหมาย 25 -                       -                       -                       -                       752,707           (752,707)          -                       -                       -                       
เงินปันผลจ่าย 31 -                       -                       -                       -                       -                       (7,960,520)       (7,960,520)       -                       (7,960,520)       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 443,190,473     902,634,670     3,965,438         5,334,904         2,398,354         1,115,868         1,358,639,707  19,244,148       1,377,883,855  

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย
ก าไรสะสม

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ



บริษทั เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ส่วนทุนจากการ ก าไรสะสม (ขาดทุน)
ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกิน จ่ายโดยใช้ จดัสรรแลว้ - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลคา่หุน้ หุน้เป็นเกณฑ์ ส ารองตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ผูถื้อหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 220,000,000     239,806,250     184,846            4,853,874         29,049,966       493,894,936     
ก าไรส าหรับปี -                        -                        -                        -                        9,620,594         9,620,594         
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                        -                        -                        -                        -                        -                        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                        -                        -                        -                        9,620,594         9,620,594         
เพ่ิมทุนจากการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ 23, 24 1,141,938         3,625,652         (3,625,652)        -                        -                        1,141,938         
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 24 -                        -                        4,060,415         -                        -                        4,060,415         
โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นส ารอง
   ตามกฎหมาย 25 -                        -                        -                        481,030            (481,030)           -                        
เงินปันผลจ่าย 31 -                        -                        -                        -                        (16,279,243)      (16,279,243)      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 221,141,938     243,431,902     619,609            5,334,904         21,910,287       492,438,640     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 221,141,938     243,431,902     619,609            5,334,904         21,910,287       492,438,640     
ขาดทุนส าหรับปี -                        -                        -                        -                        (23,523)             (23,523)             
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                        -                        -                        -                        494,392            494,392            
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                        -                        -                        -                        470,869            470,869            
ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน 23 221,125,744     656,271,950     -                        -                        -                        877,397,694     
เพ่ิมทุนจากการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ 23, 24 922,791            2,930,818         (2,926,175)        -                        -                        927,434            
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 24 -                        -                        6,272,004         -                        -                        6,272,004         
เงินปันผลจ่าย 31 -                        -                        -                        -                        (7,960,520)        (7,960,520)        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 443,190,473     902,634,670     3,965,438         5,334,904         14,420,636       1,369,546,121  

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลยี จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมี
ภูมิล าเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการจ าหน่ายและติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุมและ
ระบบส ารองไฟฟ้าทุกชนิด ก่อสร้างโรงไฟฟ้า ผลิต และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตยใ์ห้กบัภาครัฐ ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่อาคารพีเอสที เลขท่ี 325/1 ถนน
พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพ
บญัชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้
ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีได้จดัท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบาย     
การบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีได้จดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี 
จ  ากดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทั
ยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

   
จดัตั้งข้ึน 

 

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ในประเทศ อตัราร้อยละท่ีถือหุ้น 

   2559 2558 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยบริษทัฯโดยตรง     
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 
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จดัตั้งข้ึน 

 

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ในประเทศ อตัราร้อยละท่ีถือหุ้น 

   2559 2558 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทั เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทิตย ์
ไทย 100 100 

บริษทั พีเอสที (อุบลราชธานี) จ  ากดั ผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน 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 ผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทิตย ์
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 - 

บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี7 จ  ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ไทย 100 - 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี8 จ  ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ไทย 100 - 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยบริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ีจ  ากดั    
บริษทั เวลล ์โคราช เอน็เนอร์ย ีจ  ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานชีวมวล ไทย 100 - 
บริษทั โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานชีวภาพ ไทย 100  - 

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได้ หากบริษทัฯมีสิทธิ
ไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ านาจใน
การสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ      
มีอ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จัดท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญเช่นเดียวกันกับ
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษทัย่อย รายการค้าระหว่างกันท่ีมีสาระส าคัญได้ถูก        
ตดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวธีิราคาทุน 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมี
รายละเอียดดงัน้ี 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2558) และฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผล
บังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่า
เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค า
และค าศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทาง
บญัชีฉบบัใหม่จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง
หรือจดัให้มีข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบั
ผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและแนวปฏิบติัทางบัญชีฉบับใหม่ จะไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกจิการ 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีก าหนดทางเลือกเพิ่มเติมส าหรับการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทั
ย่อย เงินลงทุนในการร่วมคา้ และเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือก
บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียได ้ตามท่ีอธิบายไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) 
เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า ทั้งน้ี กิจการต้องใช้วิธีการบนัทึกบญัชีเดียวกัน
ส าหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สีย
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการตอ้งปรับปรุงรายการดงักล่าวโดยวธีิปรับยอ้นหลงั 
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มาตรฐานฉบบัดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย เน่ืองจาก
ฝ่ายบริหารไดพ้ิจารณาแลว้ว่าจะเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงิน
เฉพาะกิจการตามเดิม 

4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ  

4.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

รายได้จากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมี
นยัส าคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแล้ว รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาใน
ใบก ากบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้  

 ขายไฟฟ้า 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้ารับรู้เม่ือได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัส าคญั  ของความเป็น
เจา้ของสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าแสดงมูลค่าของราคารับซ้ือ    และเงินส่วนเพิ่ม
ราคารับซ้ือไฟฟ้า สุทธิจากการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั (ค่า Ft) ไดแ้สดงมูลค่าตามราคาใน
ใบก ากบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบแลว้ 

รายได้จากการก่อสร้าง 

รายไดจ้ากการก่อสร้างรับรู้ตามวิธีอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ (Percentage of Completion Method) 
จากการประเมินของวิศวกรโครงการ โดยพิจารณาอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จซ่ึงค านวณโดยการ
เปรียบเทียบตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริงจนถึงวนัส้ินปีกบัตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีคาดวา่จะใช้ตาม
สัญญาประกอบดว้ย บริษทัฯจะตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับโครงการก่อสร้างทั้งจ  านวนเพื่อทราบ     
แน่ชดัวา่โครงการก่อสร้างนั้นประสพผลขาดทุน 

รายได้ค่าบริการ 

รายไดค้่าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน  

 ดอกเบีย้รับ 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร       
และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน      
นบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้
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4.3 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทัฯและบริษทัย่อย
บนัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ี
ไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี 

4.4 สินค้าคงเหลือ 

สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ
แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ งานระหวา่งท าไดแ้ก่ตน้ทุนและค่าแรงในการติดตั้งท่ียงัไม่แลว้เสร็จ 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือจะตั้งข้ึนส าหรับสินค้าเก่าล้าสมยั เคล่ือนไหวช้าหรือ     
เส่ือมคุณภาพ 

4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิ
จากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)  

ข) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงใน
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯจะ
ปรับมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน 
ผลแตกต่างระหวา่งราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอน จะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน หรือแสดงเป็นองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมี            
การโอนเปล่ียน 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.6 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและ    
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุ
การใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

อาคาร  20 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร  5  ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้า   10 และ 20 ปี 
แผงโซล่าเซลลแ์ละอุปกรณ์อ่ืน   5, 8, 10 และ 25 ปี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์  5 ปี 
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เคร่ืองตกแต่ง เคร่ืองใชส้ านกังาน และคอมพิวเตอร์  3 และ 5  ปี 
ยานพาหนะ  5 ปี 
อุปกรณ์ส าหรับใหเ้ช่า  5 ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 

บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชีเม่ือจ าหน่ายสินทรัพย์     
หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย์ 
รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน          
เม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.7 ต้นทุนการกู้ยืม 

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ท่ีใช้ในการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ท่ีต้องใช้ระยะ
เวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่
สินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามท่ีมุ่งประสงค์  ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอ่ืนถือเป็น
ค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจาก    
การกูย้มืนั้น 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้
รายการเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากดัอยา่งมีระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลา
การตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย                
ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี  

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 และ 5 ปี 
สิทธิบตัร 25 ปี 

4.9 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ 
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั
บริษทัฯ 



 7  

นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหาร
ส าคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของ
บริษทัฯ 

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว 

สัญญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั          
ผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ท่ีเช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใด              
จะต ่ากว่า ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว                 
ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้า
ตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า  

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่
ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงาน   
รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

4.11 เงินตราต่างประเทศ 

บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้     
ในการด าเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยู่ในงบการเงินรวมวดัมูลค่า
ดว้ยสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการค านวณ                  
ผลการด าเนินงาน 

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะท าการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯ หากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าว  
อาจดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึง
มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรัพยแ์ล้วแต่ราคาใด     
จะสูงกวา่  
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

4.13 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

บริษัทฯและบริษทัย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็น
ค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนักงานได้ร่วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ี
พนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของ
กองทุนส ารองเล้ียงชีพได้แยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อย เงินท่ีบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานส าหรับพนกังาน  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดย
ใชว้ธีิคิดลด แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้
ท าการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.14 ประมาณการหนีสิ้น 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ
เสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  
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4.15 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ทีช่ าระด้วยตราสารทุน 

บริษทัฯรับรู้โครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เม่ือได้รับบริการจากพนักงานตามมูลค่ายุติธรรม   
ของสิทธิซ้ือหุ้น ณ วนัให้สิทธิ โดยบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามเง่ือนไขของระยะเวลาการให้บริการ  
ของพนกังานท่ีก าหนดไวใ้นโครงการพร้อมกบัรับรู้ “ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์”   
ในส่วนของผูถื้อหุน้  

ในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ดงักล่าว ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ในการวดัมูลค่า รวมทั้งสมมติฐานต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม เช่น อายุของสิทธิซ้ือหุ้น ความผนัผวนของ
ราคาหุน้และอตัราเงินปันผล เป็นตน้ 

4.16 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ    
โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ี
เก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษีทุกรายการ       
แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้ ง            
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ในจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก าไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุน  
ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลา
รายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯ
จะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วน     
มาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  
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4.17 ตราสารอนุพนัธ์ 

 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  

 ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตรา
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ก าไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศดงักล่าวจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดท่ีเกิดข้ึนจาก
การท าสัญญาจะถูกตดัจ าหน่ายดว้ยวธีิเส้นตรงตามอายขุองสัญญา  

4.18 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อ
โอนหน้ีสินใหผู้อ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (ผู ้
ร่วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพ
คล่องได้ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ี
เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน     
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพย์หรือหน้ีสินอย่างเดียวกันในตลาดท่ีมี       
สภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรง
หรือทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการ
ประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการ
ระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 
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5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจ  
และการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ดังกล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพินิจ
และการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

 สัญญาเช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน       
ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวา่บริษทัฯ
และบริษทัย่อยได้โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ท่ีเช่าดังกล่าวแล้ว
หรือไม ่

 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี้ 

ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์                      
การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น  

 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุ                   
การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุ            
การใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต ่ากว่ามูลค่า                    
ตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและ
ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้ง
ประมาณการว่าบริษทัฯควรรับรู้จ านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด                   
โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
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 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการรวมธุรกจิ 

         ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีรวมธุรกิจ ตลอดจนการทดสอบการดอ้ย
ค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจาก
สินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมใน
การค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ท่ีไม่มีการ
ซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ
ประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองการประเมิน
มูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ าลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลาด โดยค านึงถึง
ความเส่ียงทางดา้นเครดิต (ทั้งของธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และ
การเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใช้ในการค านวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมท่ีแสดงอยู่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน และการเปิดเผยล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

6. 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 
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  รายช่ือ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี2 จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี3 จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี4 จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี7 จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี8 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 เวลล ์โคราช เอน็เนอร์ย ีจ ากดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
บริษทั โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ ากดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
บริษทั เมกกาโซล่าร์เพาเวอร์ จ ากดั บริษทัร่วม (จดทะเบียนเลิกบริษทัเม่ือ

วนัท่ี 31 สิงหาคม 2559 ) 
บริษทั สามารถ โซลาร์ทูเพาเวอร์ จ ากดั บริษทัร่วม 
บริษทั โซล่าร์ ลิสซ่ิง จ ากดั บริษทัร่วม (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 

   (ถือหุน้จนถึงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 
2559) 

บริษทั พีว ีกรีน จ ากดั ถือหุน้โดยบริษทัฯ 
บริษทั ไลทอ์พั ดีไซน์ 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 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ 
บริษทัยอ่ยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุป
ไดด้งัน้ี       
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2559 2558 2559 2558 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย     
   รายไดจ้ากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า - - - 1.3 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
   รายไดจ้ากการบริการ - - 5.7 5.8 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
   เงินปันผลรับ - - 14.1 14.1 ตามท่ีประกาศจ่าย 
   รายไดอ่ื้น - - 6.3 2.2 ราคาตามสัญญา 
   ดอกเบ้ียรับ - - 14.2 2.5 อตัราร้อยละ 5 - 5.5  ต่อปี

(2558: ร้อยละ 5.5 - 8 ต่อปี) 
   ดอกเบ้ียจ่าย - - 0.6 0.2 อตัราร้อยละ 0.9 - 4.5 ต่อปี              

(2558: อตัราร้อยละ 4.5 ต่อปี) 
รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกัน     
 รายไดจ้ากจากขาย 9.8 - 9.8 - ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
 ดอกเบ้ียรับ - 0.1 - 0.1 อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 0.9 0.8 0.9 0.8 ราคาทุนและราคาตามสัญญา 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 
2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 9)    
   บริษทัยอ่ย - - 35,569 20,003 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการ     
      ร่วมกนั) 9,702 1,907 9,702 1,907 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,702 1,907 45,271 21,910 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 19)    
   บริษทัยอ่ย(ดอกเบ้ียคา้งจ่าย) - - 629 2,553 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการ     
      ร่วมกนั) 254 198 254 198 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 254 198 883 2,751 

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

 

  



 15  

 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 
และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งปี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2558 เพิม่ข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2559 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
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 ไบโอ โกกรีน จ ากดั - 11,084 - 11,084 
  บริษทั นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ ากดั 12,000 32,541 (7,000) 37,541 
   บริษทั พเีอสที เอนเนอร์ย ีจ ากดั - 224,318 (12,500) 211,818 
   บริษทั พเีอสที เอนเนอร์ย ี2 จ ากดั - 94,571 (16,614) 77,957 
   บริษทั เวลล ์โคราช เอน็เนอร์ย ีจ ากดั - 296,053 - 296,053 
  บริษทั อรัญ เพาเวอร์ จ ากดั - 33,231 - 33,231 
 49,180 691,798 (63,294) 677,684 

 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัและถึงก าหนดช าระคืน
เม่ือทวงถาม โดยคิดดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 5.0 ถึง 5.5 ต่อปี (2558: ร้อยละ 5.0 ถึง 8.0 ต่อปี) 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 
และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งปี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2558 เพิม่ข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2559 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย    
   บริษทั กนัหา โซล่าพาวเวอร์ จ ากดั - 25,950 - 25,950 
 - 25,950 - 25,950 

 เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัและมีก าหนดช าระคืน
หลงัจากท่ีบริษทั กนัหา โซล่าพาวเวอร์ จ  ากดั ช าระเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารเสร็จส้ิน โดยคิด
ดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 5.5 ต่อปี 
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เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 และ
การเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งปี ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2558 เพิม่ข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2559 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย     
   บริษทั พเีอสที เอนเนอร์ย ี 1  จ  ากดั 24,400 - (500) 23,900 
   บริษทั พเีอสที เอนเนอร์ย ี 2  จ  ากดั 4,750 - (4,750) - 
 29,150 - (5,250) 23,900 

 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัและถึงก าหนดช าระคืน
เม่ือทวงถาม โดยคิดดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 0.9 ถึง 4.5 ต่อปี (2558: ร้อยละ 4.5 ต่อปี) 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 19.5    21.1 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.8 0.8 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 2.3 1.3 
รวม 22.6 23.2 

ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 33.5 
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7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

เงินสด 780 230 240 190 
เงินฝากธนาคาร 127,731 53,512 97,831 30,601 

รวม 128,511 53,742 98,071 30,791 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.37 ถึง 0.375 ต่อปี 
(2558: ร้อยละ 0.125 ถึง 0.375 ต่อปี) 

8. เงินลงทุนช่ัวคราว 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2559 2558 
 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

เงินฝากประจ า 200 200 10 10 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้     
   ตราสารหน้ี 304,486 304,486 61,823 61,823 
รวม 304,686 304,686 61,833 61,833 

                            (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 
 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้     
   ตราสารหน้ี 281,647 281,647 61,823 61,823 
รวม 281,647 281,647 61,823 61,823 
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9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 9,059 1,264 9,575 1,793 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  - - 546 578 
 3 - 6 เดือน - - 569 617 
 6 - 12 เดือน - 643 1,173 1,325 
   มากกวา่ 12 เดือน 643 - 12,012 12,602 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,702 1,907 23,875 16,915 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 63,140 87,150 63,140 87,150 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  20,148 45,771 20,148 45,771 
 3 - 6 เดือน 7,920 9,426 7,920 9,426 
 6 - 12 เดือน 242 - 242 - 
 มากกวา่ 12 เดือน 2,376 2,376 2,376 2,376 

รวม 93,826 144,723 93,826 144,723 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (3,068) (2,570) (3,068) (2,570) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั    
- สุทธิ 90,758 142,153 90,758 142,153 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 100,460 144,060 114,633 159,068 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 3,769 1,303 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 15,500 13,940 5,823 13,938 
เงินทดรองจ่ายอ่ืน 470 389 260 320 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 17,627 3,692 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 361 248 303 180 
รายไดค้า้งรับ 69,824 19,361 19,908 10,067 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 86,155 33,938 47,690 29,500 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 186,615 177,998 162,323 188,568 
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10. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
สินคา้ส าเร็จรูป 30,540 34,001 (210) - 30,330 34,001 
งานระหวา่งท า 8,673 12,620 - - 8,673 12,620 
วตัถุดิบ 1,434 - (555) - 879 - 
สินคา้ระหวา่งทาง 4,096 - - - 4,096 - 
รวม 44,743 46,621 (765) - 43,978 46,621 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
สินคา้ส าเร็จรูป 30,302 34,001 (210) - 30,092 34,001 
งานระหวา่งท า 8,548 12,620 - - 8,548 12,620 
สินคา้ระหวา่งทาง 4,096 - - - 4,096 - 
รวม 42,946 46,621 (210) - 42,736 46,621 

11. เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระค า้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากประจ า ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ าไปค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี
ธนาคารและการออกหนงัสือค ้าประกนัธนาคารของบริษทัฯและเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ย 
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12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

 เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามท่ีแสดงในงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

       (หน่วย: พนับาท) 

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน 

   2559 2558 2559 2558 2559 2558 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
ถือหุน้โดยบริษทัฯ        

บริษทั เมกกา        
โซล่าร์เพาเวอร์ 
จ ากดั 

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย ์

ไทย - 29.99 - 35 - 75 

บริษทั สามารถ      
โซลาร์ทู
เพาเวอร์ จ ากดั  

ด าเนินธุรกิจโครงการ
พลงังานทดแทน 

ไทย 20.00 20.00 1,769 1,871 2,000 2,000 

ถือหุน้โดยบริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากดั       
บริษทั โซล่าร์ 
ลิสซ่ิง จ ากดั                     

น าเขา้ ส่งออกจ าหน่าย 
ใหเ้ช่า หรือใหเ้ช่าซ้ือ

อุปกรณ์เพื่อใชใ้น
กิจการผลิตไฟฟ้าดว้ย 

ไทย - 40.00 - 7,940 - - 

  พลงังานแสงอาทิตย ์        

รวม     1,769 9,846 2,000 2,075 

 ในเดือนมีนาคม 2558 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี จ  ากดั) ไดล้งทุนในบริษทั     
โซล่าร์ ลิสซิ จ  ากดั จ านวน 8 ลา้นบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว  

 ในเดือนมิถุนายน 2558 บริษทัฯไดล้งทุนในบริษทั เมกกาโซล่าร์เพาเวอร์ จ  ากดั จ  านวน 0.1 ลา้น
บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 29.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว 

 ในเดือนกนัยายน 2558 บริษทัฯไดล้งทุนในบริษทั สามารถ โซลาร์ ทู เพาเวอร์ จ  ากดั จ  านวน 2 ลา้น
บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว 

ในเดือนมกราคม 2559 บริษทั โซล่าร์ ลิสซ่ิง จ  ากดั ไดล้ดทุนจดทะเบียนจาก 20 ลา้นบาท เป็น 5 
ลา้นบาท และในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษทัยอ่ยไดข้ายเงินลงทุนในบริษทั โซล่าร์ ลิสซ่ิง จ  ากดั 
ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม  



 21  

เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั เมกกา โซล่าร์ เพาเวอร์ จ  ากดั ไดมี้
มติให้เลิกกิจการ บริษทัดงักล่าวจดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 
2559 และไดช้ าระบญัชีแลว้ในเดือนพฤศจิกายน 2559 

ในระหว่างปี 2559 บริษทัฯได้รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงิน
จ านวน 0.1 ลา้นบาท (2558: รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจ านวน 0.2 ลา้นบาท) 

ในระหวา่งปี 2559 และ 2558 ไม่มีส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหวา่งปี 2559 และ 2558 บริษทัฯไม่ไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัร่วม 

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

13.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนท่ีเรียกช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
 2559 2558 2559 2558 2559 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 500 250 100 100 500 250 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ีจ  ากดั 155,000 15,000 100 100 154,999 14,999 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี 1 จ ากดั 25,000 25,000 100 100 24,999 24,999 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี 2 จ ากดั 65,700 5,000 100 100 65,700 5,000 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี 3 จ ากดั 3,925 25 100 100 3,925 25 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี 4 จ ากดั 5,075 25 100 100 5,075 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 - 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี7  จ  ากดั 2,575 - 100 - 2,575 - 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี8 จ  ากดั 5,075 - 100 - 5,075 - 
รวม     1,009,661 185,138 

 ในเดือนมีนาคม 2558 บริษทัฯได้จดัตั้ งบริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี จ  ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยใน
ประเทศไทย บริษทัย่อยมีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท โดยบริษทัฯลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวใน
อตัราร้อยละ 100 

 เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2558 บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี จ  ากดั ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นส่วนท่ียงัเรียกช าระ 
ไม่เต็มมูลค่าเป็นจ านวนเงิน 0.75 ล้านบาท และได้ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 140,000 หุ้น                    
เพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 14 ลา้นบาท บริษทัฯ
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ไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษทัย่อยดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 14 ลา้นบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 100 ในบริษทัดงักล่าว 

 ในเดือนกันยายน 2558 บริษัทฯได้จัดตั้ งบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ ากัด บริษัท พีเอสที                     
เอนเนอร์ย ี2 จ  ากดั บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี3 จ ากดั บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี4 จ ากดั และบริษทั 
พีเอสทีซี เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในประเทศไทย บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีทุนจดทะเบียน
บริษทัละ 0.1 ลา้นบาท โดยบริษทัฯลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวในอตัราร้อยละ 100 

ในเดือนตุลาคม 2558 บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี1 จ  ากดั ไดอ้อกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 9,990,000 
หุน้เพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยเรียกช าระค่าหุ้นร้อยละ 25 
เป็นเงิน 25 ลา้นบาท บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 25 ลา้นบาท 
เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 ในบริษทัดงักล่าว 

ในเดือนตุลาคม 2558 บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี2 จ  ากดั ไดอ้อกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 1,990,000 
หุน้เพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยเรียกช าระค่าหุ้นร้อยละ 25 
รวมเป็นเงิน 5 ลา้นบาท บริษทัฯไดซ้ื้อหุน้เพิ่มทุนของบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 5 ลา้นบาท 
เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 ในบริษทัดงักล่าว 

ในเดือนพฤศจิกายน 2558 บริษทัฯได้เขา้ซ้ือหุ้นสามญัร้อยละ 51 ของบริษทั นวรัตน์ บีเวอร์เรส 
จ ากดั งบการเงินรวมน้ีไดร้วมงบแสดงฐานะการเงินของกลุ่มบริษทัดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2559 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตั้งแต่วนัท่ีลงทุนจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ทั้งน้ี บริษทัฯได้
บนัทึกสินทรัพยสุ์ทธิตามมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ  

มูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ ากดั ณ วนัท่ี
ลงทุนมีดงัต่อไปน้ี       

       (หน่วย: พนับาท) 

 มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี 
สินทรัพย์   
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10,011 10,011 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 113 113 
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 15) 11,183 11,183 
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุ 16) 38,130 - 
   สินทรัพยอ่ื์น ๆ 302 302 
       รวมสินทรัพย ์ 59,739 21,609 
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       (หน่วย: พนับาท) 

 มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี 
หนีสิ้น   
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 375 375 
   เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,000 10,000 
   หน้ีสินอ่ืน ๆ 2,864 2,864 
      รวมหน้ีสิน 13,239 13,239 

รวมสินทรัพย์สุทธิ 46,500 8,370 

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 51  
สินทรัพยสุ์ทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษทั 23,715  
หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย (10,011)  
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซ้ือบริษทัยอ่ย 13,704  

 ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัฯไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัร้อยละ 100 ของบริษทั อรัญ เพาเวอร์ จ  ากดั 
และ บริษทั เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีนเพาเวอร์ จ  ากดั งบการเงินรวมน้ีไดร้วมงบแสดงฐานะการเงิน 
ของกลุ่มบริษทัดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตั้งแต่วนัท่ีลงทุน 
จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดบ้นัทึกสินทรัพยสุ์ทธิตามมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ
กิจการ  

 มูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยข์องบริษทั อรัญ เพาเวอร์ จ  ากดั ณ วนัท่ีลงทุนมี
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี 
สินทรัพย์   
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 13,466 13,466 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7,028 7,028 
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 15) 320,896 320,896 
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุ 16) 26,506 - 
   สินทรัพยอ่ื์น ๆ 9,695 9,695 
       รวมสินทรัพย ์ 377,591 351,085 
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(หน่วย: พนับาท) 

 มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี 
หนีสิ้น   
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7,588 7,588 
   หน้ีสินอ่ืน ๆ 253 253 
      รวมหน้ีสิน 7,841 7,841 

รวมสินทรัพย์สุทธิ 369,750 343,244 

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 100  
สินทรัพยสุ์ทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษทั 369,750  
หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย (13,466)  
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซ้ือบริษทัยอ่ย 356,284  

 ในเดือนมีนาคม 2559 บริษทั อรัญ เพาเวอร์ จ  ากดั ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นจ านวน 470,000 หุ้น มูลค่า 
หุ้นละ 100 บาท โดยเรียกเก็บช าระค่าหุ้นร้อยละ 75 ท่ีบริษทัฯยงัคา้งช าระเป็นเงิน 35 ลา้นบาท เพื่อ
รักษาสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 ในบริษทัดงักล่าว  

 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 15) 116,174 116,174 
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุ 16) 16,396 - 
   สินทรัพยอ่ื์น ๆ 2,557 2,557 
       รวมสินทรัพย ์ 185,066 168,670 

หนีสิ้น   
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 21,676 21,676 
   หน้ีสินอ่ืน ๆ 140 140 
      รวมหน้ีสิน 21,816 21,816 

รวมสินทรัพย์สุทธิ 163,250 146,854 
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(หน่วย: พนับาท) 

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

 ในเดือนมีนาคม 2559 บริษทั เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีนเพาเวอร์ จ  ากดั ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นจ านวน 
45,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท โดยเรียกช าระค่าหุ้นร้อยละ 75 ท่ีบริษทัฯยงัคา้งช าระเป็นเงิน 
34 ลา้นบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 ในบริษทัดงักล่าว 

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

 ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษทัฯไดจ้ดัตั้งบริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 จ  ากดั และบริษทั พีเอสที 
เอนเนอร์ยี 8 จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในประเทศไทย บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีทุนจดทะเบียนบริษทัละ 
0.1 ลา้นบาท โดยบริษทัฯลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวในอตัราร้อยละ 100 

 ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ีจ  ากดั ไดอ้อกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 1,400,000 
หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยเรียกช าระค่าหุ้นร้อยละ 
100 เป็นเงิน 140 ล้านบาท บริษทัฯได้ซ้ือหุ้นเพิ่มทุนของบริษทัย่อยดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 140 
ลา้นบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 ในบริษทัดงักล่าว 

 ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จ  ากัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
1,530,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยเรียกช าระ            
ค่าหุน้ร้อยละ 25 เป็นเงิน 3.9 ลา้นบาท บริษทัฯไดซ้ื้อหุน้เพิ่มทุนของบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นจ านวน
เงิน 3.9 ลา้นบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 ในบริษทัดงักล่าว 

 ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ  ากัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
1,990,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยเรียกช าระ            
ค่าหุ้นร้อยละ 25 เป็นเงิน 5 ลา้นบาท บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นจ านวน
เงิน 5 ลา้นบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 ในบริษทัดงักล่าว 
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 ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี7 จ  ากดั ไดอ้อกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 990,000 
หุน้ เพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนในราคาหุน้ละ 10 บาท โดยเรียกช าระค่าหุน้ร้อยละ 25 
เป็นเงิน 2.5 ลา้นบาท บริษทัฯไดซ้ื้อหุน้เพิ่มทุนของบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 2.5 ลา้นบาท 
เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 ในบริษทัดงักล่าว 

 ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 จ  ากัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
1,990,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยเรียกช าระค่า
หุ้นร้อยละ 25 เป็นเงิน 5 ลา้นบาท บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 
5 ลา้นบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 ในบริษทัดงักล่าว 

 ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี จ  ากดั (บริษทัย่อยของบริษทัฯ) ได้ลงทุนใน
บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ  ากัด จ  านวน 135 ล้านบาท  โดยคิดเป็นร้อยละ 45 ของทุน                       
จดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2559 ไดเ้ขา้ลงทุนซ้ือหุ้นเพิ่มเติมจากกลุ่ม                  
ผูถื้อหุ้นเดิมจ านวน 101 ลา้นบาท มีผลท าให้บริษทัย่อยของบริษทัฯมีสัดส่วนการลงทุนในบริษทั
ดงักล่าวเป็นร้อยละ 100 งบการเงินรวมน้ีไดร้วมงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัดงักล่าว ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตั้งแต่วนัท่ีลงทุนจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ทั้งน้ี 
บริษทัฯไดบ้นัทึกสินทรัพยสุ์ทธิตามมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ 

 มูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ  ากดั             
ณ วนัท่ีลงทุนมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี 
สินทรัพย์   
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 787 787 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,374 1,374 
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 15) 718,400 718,400 
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุ 16) 171,902 11 
   สินทรัพยอ่ื์น ๆ 1,254 1,254 
      รวมสินทรัพย ์ 893,717 721,826 

หนีสิ้น   
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 27,456 27,456 
   หน้ีสินอ่ืน ๆ 630,026 630,026 
      รวมหน้ีสิน 657,482 657,482 

รวมสินทรัพย์สุทธิ 236,235 64,344 
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(หน่วย: พนับาท) 

 มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี 
สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 100  
สินทรัพยสุ์ทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษทั 236,235  
หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย (787)  
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซ้ือบริษทัยอ่ย 235,448  

ในเดือนสิงหาคม 2559 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ  ากัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ได้ลงทุน             
ในบริษทั โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ ากัด จ  านวน 24 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุน            
จดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว งบการเงินรวมน้ีไดร้วมงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัดงักล่าว     
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตั้งแต่วนัท่ีลงทุนจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2559 ทั้งน้ี บริษทัฯไดบ้นัทึกสินทรัพยสุ์ทธิตามมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ 

มูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ ากดั                        
ณ วนัท่ีลงทุนมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี 
สินทรัพย์   
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 255 255 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 21 21 
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุ 16) 22,966 - 
      รวมสินทรัพย ์ 23,242 276 

หนีสิ้น   
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 35 35 
      รวมหน้ีสิน 35 35 

รวมสินทรัพย์สุทธิ 23,207 241 

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 100  
สินทรัพยสุ์ทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษทั 23,207  
หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย (255)  
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซ้ือบริษทัยอ่ย 22,952  
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ในเดือนสิงหาคม 2559 บริษทั โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ ากัด ได้ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 
2,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยเรียกช าระค่า
หุ้นร้อยละ 25 เป็นเงิน 62.5 ลา้นบาท บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี จ  ากดั (บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ) ได้
ซ้ือหุ้นเพิ่มทุนของบริษทัย่อยดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 62.5 ลา้นบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 100 ในบริษทัดงักล่าว 

ในเดือนสิงหาคม 2559 บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ  ากดั ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นส่วนท่ียงัเรียกช าระ   
ไม่เต็มมูลค่าเป็นจ านวนเงิน 15 ล้านบาท และในเดือนตุลาคม 2559 ได้ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน
จ านวน 4,570,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยเรียก
ช าระค่าหุ้นร้อยละ 100 เป็นเงิน 45.7 ลา้นบาท  บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษทัย่อยดงักล่าว
เป็นจ านวนเงิน 45.7 ลา้นบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 ในบริษทัดงักล่าว 

ในเดือนกันยายน 2559 บริษทั พีเอสที (อุบลราชธานี) จ  ากัด ได้เรียกช าระค่าหุ้นอีกร้อยละ 25        
เป็นจ านวนเงิน 250,000 บาท 

ในระหว่างปี 2559 บริษทัฯได้รับเงินปันผลจากบริษทัย่อยจ านวน 14.1 ล้านบาท (2558: 14.1            
ลา้นบาท) 

13.2 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั 

    (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั 

สัดส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ

ควบคุมในบริษทัยอ่ยสะสม 

ก าไรหรือขาดทุนท่ีแบ่ง
ใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ  านาจควบคุมในบริษทั

ยอ่ยในระหวา่งปี 

เงินปันผลจ่ายใหก้บั 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ
ควบคุมในระหวา่งปี 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั นวรัตน์  
   บีเวอร์เรส จ ากดั 

49.00 49.00 19,244 22,460 (3,216) (325) - - 
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13.3 ขอ้มูลทางการเงิน โดยสรุปของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคัญ        
ซ่ึงเป็นขอ้มูลก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 

บริษทั นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ ากดั  

สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2559 2558 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 15,610 16,545 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 54,954 11,274 
หน้ีสินหมุนเวยีน 59,903 18,928 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 9,536 1,184 

สรุปรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2559 2558 
รายได ้ - 1 
ขาดทุน  (6,583) (664) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (6,583) (664) 

สรุปรายการกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2559 2558 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (386) (2,916) 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (20,289) (57) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 8,502 6,876 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (12,173) 3,903 
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14. เงินลงทุนอ่ืน 

 เงินลงทุนอ่ืนตามท่ีแสดงในงบการเงิน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
บริษทั ทุนท่ีเรียกช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทั พีวี กรีน จ ากดั 18,000 18,000 19.99 19.99 3,598 3,598 
บริษทั ไลทอ์พั ดีไซน์ จ  ากดั 75,800 - 10.00 - 20,000 - 
บริษทั ทริปเป้ิล เอส อีโค ่จ  ากดั 60,000 40,000 15.00 15.00 9,000 6,000 

รวม     32,598 9,598 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษทั ทุนท่ีเรียกช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทั พีวี กรีน จ ากดั 18,000 18,000 19.99 19.99 3,598 3,598 
บริษทั ไลทอ์พั ดีไซน์ จ  ากดั 75,800 - 10.00 - 20,000 - 
รวม     23,598 3,598 

 ในเดือนมีนาคม 2559 บริษทั  พีเอสที เอนเนอร์ย ีจ  ากดั (บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ) ไดล้งทุนในบริษทั 
ทริปเป้ิล เอส อีโค่ จ  ากดั จ  านวน 6 ลา้นบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั
ดงักล่าว 

 ในเดือนมีนาคม 2559 บริษัท พีเอส ที เอนเนอร์ยี จ  ากัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ได้เพิ่มทุน            
ใน บริษทั ทริปเป้ิล เอส อีโค่ จ  ากดั จ  านวน 3 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 15        
ในบริษทัดงักล่าว 

 ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษทัฯ ไดล้งทุนในบริษทั ไลทอ์พั ดีไซน์ จ ากดั จ  านวน 20 ลา้นบาท โดย 
คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว
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15. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 

 
อาคารและ       

ส่วนปรับปรุง 
อาคารและ       

ส่วนปรับปรุง แผงโซล่าเซลล ์ เคร่ืองมือและ 
เคร่ืองตกแต่ง  

เคร่ืองใชส้ านกังาน  อุปกรณ์ งานระหวา่ง  
 ท่ีดิน อาคาร อาคารโรงไฟฟ้า และอุปกรณ์อ่ืน อุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ ส าหรับให้เช่า ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน           
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 54,513 32,661 81,030 227,624 3,879 13,136 2,610 7,540 - 422,993 
ซ้ือเพิ่ม 16,335 729 115 790 475 640 - 1,775 48,274 69,133 
จ าหน่าย - (143) - (1,117) (292) (490) (32) - - (2,074) 
โอนเขา้ (ออก) - - 12,443 31,356 - - - - (43,799) - 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 300 - 17,811 20,874 - - 10,183 - - 49,168 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 71,148 33,247 111,399 279,527 4,062 13,286 12,761 9,315 4,475 539,220 
ซ้ือเพิ่ม 166,515 653 559 7,035 222 1,080 1,367 - 570,292 747,723 
จ าหน่าย - (158) (4,322) (18,551) (32) (1,070) (501) - - (24,634) 
โอนเขา้ (ออก) - - (31,458) 31,458 - - - - - - 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 156,389 - 222,158 889,807 - - 20,521 - - 1,288,875 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 394,052 33,742 298,336 1,189,276 4,252 13,296 34,148 9,315 574,767 2,551,184 
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 - 11,381 9,943 28,521 2,183 8,705 1,625 1,734 - 64,092 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 1,925 3,102 10,528 627 2,001 268 1,857 - 20,308 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย - (99) - (424) (261) (452) (8) - - (1,244) 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 1,716 6,570 - - 2,670 - - 10,956 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - 13,207 14,761 45,195 2,549 10,254 4,555 3,591 - 94,112 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 1,888 10,166 35,595 667 1,644 2,483 1,867 - 54,310 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย - (104) (395) (5,687) (31) (1,056) (493) - - (7,766) 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 28,265 41,684 - - 3,656 - - 73,605 
โอนเขา้ (ออก) - - (22,204) 22,204 - - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 - 14,991 30,593 138,991 3,185 10,842 10,201 5,458 - 214,261 
ค่าเผ่ือสินทรัพย์ด้อยค่า           
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 - - - - - - - - - - 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 11,316 13,913 - - 1,800 - - 27,029 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558                                                  -dl                             - - 11,316 13,913 - - 1,800 - - 27,029 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 59,800 - - - - - 59,800 
ลดลง - - (3,891) (14,050) - - (50) - - (17,991) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559                                                  - - 7,425 59,663 - - 1,750 - - 68,838 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี           
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 71,148 20,040 85,322 220,419 1,513 3,032 6,406 5,724 4,475 418,079 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 394,052 18,751 260,318 990,622 1,067 2,454 22,197 3,857 574,767 2,268,085 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี           
2558 (จ  านวน 16.2 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใช้จ่ายในการบริหาร)  20,308 

2559 (จ  านวน 44.3 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใช้จ่ายในการบริหาร)  54,310 
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   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  อาคารและส่วน
ปรับปรุง 

อาคารและ       
ส่วนปรับปรุง แผงโซล่าเซลล ์

 
เคร่ืองมือและ 

เคร่ืองตกแต่ง เคร่ืองใช้
ส านกังาน 

  
อุปกรณ์ 

 
งานระหวา่ง 

 

 ท่ีดิน อาคาร อาคารโรงไฟฟ้า และอุปกรณ์อ่ืน อุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ ส าหรับให้เช่า ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน           
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 51,850 32,661 - - 3,879 13,136 2,610 7,540 - 111,676 
ซ้ือเพิ่ม 6,395 729 - - 475 640 - 1,775  43,799 53,813 
จ าหน่าย - (143) - - (292) (490) (32) - - (957) 
โอนเขา้ (ออก) - - 12,443 31,356 - - - - (43,799) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 58,245 33,247 12,443 31,356 4,062 13,286 2,578 9,315 - 164,532 
ซ้ือเพิ่ม 8,000 653 - 64 222 1,080 - - 210,895 220,914 
จ าหน่าย - (158) - - (32) (1,070) (501) - - (1,761) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 66,245 33,742 12,443 31,420 4,252 13,296 2,077 9,315 210,895 383,685 

ค่าเส่ือมราคาสะสม           
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 - 11,381 - - 2,183 8,705 1,625 1,734 - 25,628 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 1,926 6 17 627 2,001 201 1,857 - 6,635 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย - (99) - - (262) (452) (8) - - (821) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - 13,208 6 17 2,548 10,254 1,818 3,591 - 31,442 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 1,888 499 1,562 666 1,644 200 1,867 - 8,326 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย - (104) - - (31) (1,056) (493) - - (1,684) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 - 14,992 505 1,579 3,183 10,842 1,525 5,458 - 38,084 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี           
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 58,245 20,039 12,437 31,339 1,514 3,032 760 5,724 - 133,090 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 66,245 18,750 11,938 29,841 1,069 2,454 552 3,857 210,895 345,601 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี           
2558 (จ  านวน 2.5 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)    6,635 

2559 (จ  านวน 4.6 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)    8,326 
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ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯถูกน าไปจดจ านองไวก้บัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเพื่อ          ค  ้า
ประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทัฯ 

ท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร แผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องทั้ งหมดซ่ึงเป็น        
ส่วนหน่ึงของโรงไฟฟ้าของบริษทัยอ่ยบางแห่งถูกน าไปจดจ านองเพื่อค ้าประกนัเงินกูร้ะยะยาวจาก      
สถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียานพาหนะและอุปกรณ์ซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญา
เช่าซ้ือ โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ านวนประมาณ 2.6 ล้านบาท (2558: 5.7 ล้านบาท)          
(เฉพาะบริษทัฯ: 0.7 ลา้นบาท 2558: 1 ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้
แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์ดงักล่าวมีจ านวนเงิน
ประมาณ 16.6 ลา้นบาท (2558: 14 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 16 ลา้นบาท 2558: 14 ลา้นบาท) 

16.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
  

สิทธิบตัร 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

 
รวม 

ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 - 2,441 2,441 
ซ้ือเพิ่ม - 1,178 1,178 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 38,130 8 38,138 
จ าหน่าย - (5) (5) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 38,130 3,622 41,752 
ซ้ือเพิ่ม - 208 208 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 237,758 18 237,776 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 275,888 3,848 279,736 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 - 531 531 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 148 587 735 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย - (2) (2) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 148 1,116 1,264 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 6,268 708 6,976 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย - 7 7 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 6,416 1,831 8,247 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  

สิทธิบตัร 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

 
รวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 37,982 2,506 40,488 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 269,472 2,017 271,489 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนทีไ่ด้มาในระหว่างปี 

สิทธิบตัรท่ีไดม้าจากการซ้ือบริษทัยอ่ยออกใหโ้ดยหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งและมีระยะเวลา
การไดรั้บสิทธิคงเหลือ 23 - 25 ปี นบัจากวนัท่ีบริษทัฯซ้ือบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ราคาทุน  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 2,441 
ซ้ือเพิ่ม 1,178 
จ าหน่าย (5) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 3,614 
ซ้ือเพิ่ม 121 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 3,735 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 531 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 587 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย (2) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 1,116 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 697 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 1,813 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 2,498 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 1,922 
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17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 
   (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม                            งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR MOR, FDR + 1.5 5 14 - 14 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 4 MLR - 2, 4 50,000 64,000 50,000 64,000 
ตัว๋แลกเงิน 4.5 - 695,215 - 695,215 - 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท MLR - 1.5 MLR, MLR - 0.5,     
  MLR - 1.5, MMR 19,355 52,126 - 52,126 
รวม   764,575 116,140 745,215 116,140 

วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารค ้าประกนัโดยเงินฝากประจ าของบริษทัฯและบริษทัย่อย และเงินกูย้ืม
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงินค ้าประกนัโดยการจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯ  

18     หุ้นกู้ 

เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัการ
ออกและเสนอขายตราสารหน้ีระยะสั้น และ/หรือ ระยะยาวในรูปแบบของตัว๋แลกเงิน และ/หรือ  
หุ้นกูข้องบริษทัฯในวงเงินจ านวนไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท หรือเงินสกุลอ่ืนในวงเงินเทียบเท่าเพื่อใช้
ช าระหน้ีเดิม เพื่อรองรับการขยายตวัในอนาคต และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทัฯ โดยเสนอ
ขายแก่ผูล้งทุนทัว่ไป และ/หรือ ผูล้งทุนสถาบนัทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ 

ในระหว่างวนัท่ี 9 - 14 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน ระบุช่ือ            
ผูถื้อ ไม่มีผูแ้ทนถือหุ้นและไม่ด้อยสิทธิ โดยเสนอขายแก่ผูล้งทุน และ/หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่
ภายในประเทศซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย   งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุ้นกู ้ (ร้อยละต่อปี) อาย ุ ครบก าหนด 2559 

คร้ังท่ี 1 ชุดท่ี 1 5 1 ปี พฤศจิกายน 2560 500,000 
หกั: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย  (2,193) 

หุ้นกู ้- สุทธิ  497,807 
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19. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 2,318 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 180,557 61,905 20,052 61,905 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 254 198 254 198 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 12,600 37,087 5,575 34,652 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 629 235 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,415 138 3,169 50 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 27,763 3,675 13,692 3,569 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 225,589 103,003 43,371 102,927 

20. เงินกู้ยืมระยะยาว 

    (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้  (ร้อยละ) การช าระคืน 2559 2558 2559 2558 
1 MLR ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน เดือนละ 83,400 

บาท ให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลา 60 เดือน
นบัแต่วนัเบิกรับเงินกู ้

413 1,414 413 1,414 

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

98 299 98 299 

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

33,469 50,629 - - 

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

13,777 18,575 13,777 18,575 

5 MLR - 1.25 ช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือน 
เดือนละ 0.3 - 0.4 ลา้นบาท ตามท่ีระบุใน
สญัญาให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลา 10 ปี  
นบัแต่วนัเบิกรับเงินกู ้

32,692 36,204 - - 

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

21,600 25,800 - - 

7 MLR-2.025 ช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือน 
เดือนละ 0.545 ลา้นบาท ให้เสร็จส้ินภายใน
ระยะเวลา 7  ปีนบัแต่วนัเบิกรับเงินกู ้

37,095 31,219 37,095 31,219 
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    (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้  (ร้อยละ) การช าระคืน 2559 2558 2559 2558 
8 MLR-0.5/ 

MLR-1/ 
MLR-2 

ช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือน 
เดือนละ 8.92 ลา้นบาท ให้เสร็จส้ินภายใน
ระยะเวลา 8 ปีนบัแต่วนัเบิกรับเงินกู ้

371,171 - - - 

9 MLR-0.5 ช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือน 
เดือนละ 98,000 บาท ให้เสร็จส้ินภายใน
ระยะเวลา 56 เดือน นบัแต่วนัเบิกรับเงินกู ้

1,320 - - - 

10 MLR-0.5 ช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือน 
เดือนละ 0.62 ลา้นบาท ให้เสร็จส้ินภายใน
ระยะเวลา 56 เดือน นบัแต่วนัเบิกรับเงินกู ้

8,753 
 

 

- 
 
 

- 
 

 

- 
 
 

รวม 520,388 164,140 51,383 51,507 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (127,913) (35,936) (12,117) (11,064) 
หกั: ส่วนท่ีจดัเป็นหน้ีสินหมุนเวียน (46,475) (32,692) - - 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 346,000 95,512 39,266 40,443 

 เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีหลักประกันคือการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิง         
ปลูกสร้างของบริษัทฯและบริษัทย่อย การจ าน าแผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องของ       
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย การจ าน าสิทธิการรับเงินฝากธนาคารของบริษทัฯและบริษทัย่อย การโอน
สิทธิการรับเงินจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการค ้าประกนัโดยบริษทัฯ 

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

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้จ ากดับางประการท่ีระบุใน
สัญญาได ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ยไดข้อผอ่นผนัการผดิเง่ีอนไขดงักล่าวจากธนาคาร และไดรั้บการ
ผอ่นผนัแลว้ในเดือนพฤศจิกายน 2558 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้จ ากดับางประการท่ีระบุใน
สัญญาได ้โดยบริษทัย่อยไดรั้บจดหมายผ่อนปรนเง่ือนไขจากธนาคารภายหลงัวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2558 อยา่งไรก็ตาม เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปบริษทั
ยอ่ยไดแ้สดงยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ของเงินกูย้ืมดงักล่าวเป็นหน้ีสินหมุนเวียนใน
งบแสดงฐานะการเงินทั้งจ  านวน 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ยสองแห่งไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้จ ากดับางประการท่ีระบุใน
สัญญาได ้โดยบริษทัย่อยไดรั้บจดหมายผ่อนปรนเง่ือนไขจากธนาคารภายหลงัวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2559 อยา่งไรก็ตาม เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปบริษทั
ยอ่ยไดแ้สดงยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ของเงินกูย้ืมดงักล่าวเป็นหน้ีสินหมุนเวียนใน
งบแสดงฐานะการเงินทั้งจ  านวน 

21. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน 2,756 3,504 164 415 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (335) (391) (18) (42) 

รวม 2,421 3,113 146 373 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,140) (1,784) (79) (227) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ     
     จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,281 1,329 67 146 

 บริษัทฯได้ท าสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใช้ในการ
ด าเนินงานของกิจการโดยมีก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดย
เฉล่ียประมาณ 3 ถึง 4 ปี  

 บริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าภายในหน่ึงปีตามสัญญาเช่าการเงินดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย
ทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 1,320 1,436 2,756 92 72 164 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงิน 
   รอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (180) (155) (335) (13) (5) (18) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่า 
   ท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 1,140 1,281 2,421 79 67 146 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย
ทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 

 
2,024 

 
1,480 

 
3,504 251 164 415 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงิน 
   รอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               

 
(240) 

 
(151) 

 
(391) (24) (18) (42) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่า 
   ท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 

 
1,784 

 
1,329 

 
3,113 227 146 373 

22.     ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน
แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 5,650 3,730 5,293 3,730 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน :     
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  1,721 1,397 1,503 1,397 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 244 166 236 166 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:     
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

    

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้น
ประชากรศาสตร์ (1,219) - (1,219) - 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทาง
การเงิน 817 - 817 - 

      ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (216) - (216) - 
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 6,997 5,293 6,414 5,293 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 6,997 5,293 6,414 5,293 
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 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 

(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
ตน้ทุนขาย 226 - - - 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 1,739 1,563 1,739 1,563 
รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 1,965 1,563 1,739 1,563 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณ 10 - 24 ปี (31 ธนัวาคม 2558: 24 ปี) 

 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม /                                     
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 1.4 - 2.9 4.5 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 5.0 5.0 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 0.0 - 27.0 0.0 - 18.0 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2559 
 งบการเงินรวม 

 เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 
อตัราคิดลด (5,954) 8,264 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 8,207 (5,977) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (5,888) 7,291 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 2559 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 
อตัราคิดลด (5,440) 7,598 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 7,545 (5,461) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (5,380) 6,688 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2558 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 0.5 
อตัราคิดลด (364) 397 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 393 (364) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (185) 195 
   

23. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2559 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
225,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ  านวน 224,567,750 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ีได้จด
ทะเบียนไวแ้ลว้แต่ยงัไม่ไดจ้  าหน่ายจ านวน 4,322,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี               
6 มกราคม 2559 บริษทัฯไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากทุนจดทะเบียนจ านวน 224,567,750 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ  านวน 492,597,533 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 
2,680,297,833 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษทัฯเพิ่มจาก 
243,431,902 บาท เป็น 899,708,495 บาท  

 เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 บริษทัฯได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 492,597,533.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 491,337,613.50 บาท โดยการตดัหุ้นสามญั   
ท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้แต่ยงัไม่ไดจ้  าหน่ายจ านวน 12,599,198 หุน้มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 
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รายการกระทบยอดทุนเรือนหุน้ 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2559 2558 2558 

 (จ  านวนหุน้สามญั) (บาท) (จ  านวนหุน้สามญั) (บาท) 
ทุนจดทะเบียน     
ณ วนัตน้ปี 2,250,000,000 225,000,000 2,250,000,000 225,000,000 
เพ่ิมทุนจดทะเบียน 2,680,297,833 268,029,783 - - 
ลดทุนจดทะเบียน (16,921,698) (1,692,169) - - 

ณ วนัส้ินปี 4,913,376,135 491,337,614 2,250,000,000 225,000,000 

ทุนที่ออกและช าระแลว้     
ณ วนัตน้ปี 2,211,419,375 221,141,938 2,200,000,000 220,000,000 
เพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมทุน 2,211,257,449 221,125,744 - - 
เพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 9,227,908 922,791 11,419,375 1,141,938 

ณ วนัส้ินปี 4,431,904,732 443,190,473 2,211,419,375 221,141,938 

24. ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

24.1    ใบส าคัญแสดงสิทธิ  PSTC-ESOP 

 เม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2557 บริษทัฯได้จดัสรรใบส 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 หุน้สามญั ทั้งน้ีอตัรา

การใช้สิทธิสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามเง่ือนไขการ
ปรับสิทธิ  

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

การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1 

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

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 านวนท่ีได้รับการจัดสรร โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวนัก าหนดการ         
ใชสิ้ทธิ และทุก 6 เดือนหลงัครบก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังน้ี ตลอดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ 
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การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 7 

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

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซ้ือหุ้นแต่ละสิทธิท่ีออกเท่ากับ 0.42 บาท ค านวณโดยใช้
แบบจ าลองการก าหนดราคาสิทธิตามแบบจ าลอง Black-Scholes-Merton ขอ้มูลน าเขา้แบบจ าลอง 
ได้แก่ ราคาหุ้น ณ วนัท่ีก าหนดราคา ซ่ึงเท่ากบั 0.65 บาท ราคาใช้สิทธิเท่ากบั 0.10 บาท ความ
คาดหวงัอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 5 อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 5 ปี และอตัราดอกเบ้ียปลอด
ความเส่ียงร้อยละ 2.39 

ในระหว่างปี 2559 บริษทัฯบนัทึกค่าใช้จ่ายเป็นจ านวน 6.3 ล้านบาท (2558: 4.1 ล้านบาท) ซ่ึง
รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีส่วนทุนจากการจ่ายโดย
ใชหุ้น้เป็นเกณฑจ์ านวน 4.0 ลา้นบาท (2558: 0.6 ลา้นบาท) 

 ในระหว่างปี 2559 มีผูใ้ช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ PSTC - ESOP จ านวน 9,216,300 หน่วย 
(2558: 11,419,375 หน่วย) และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ยอดคงเหลือของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
PSTC - ESOP ท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิมีจ านวน 25,041,825 หน่วย (2558: 38,580,625 หน่วย) 

รายการกระทบยอดจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ PSTC - ESOP 
(หน่วย: หน่วย) 

 งบการเงินรวม                                           
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัตน้ปี 38,580,625 50,000,000 
ยกเลิกสิทธิระหวา่งปี (4,322,500) - 
ใชสิ้ทธิระหวา่งปี (หมายเหตุ 23) (9,216,300) (11,419,375) 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปลายปี 25,041,825 38,580,625 
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24.2  ใบส าคัญแสดงสิทธิ PSTC - W1 

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

 หุน้สามญัของบริษทัฯใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

จ านวนหลกัทรัพยท่ี์เสนอ:   442,251,470 หน่วย 
จ านวนหุ้นท่ีรองรับการใชสิ้ทธิ:  442,251,470 หุน้ 

อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ:  3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
วนัท่ีจดัสรร:    29 มกราคม 2559 
วนัหมดอาย:ุ    28 มกราคม 2562 
ราคาจดัสรร:    ไม่คิดมูลค่าหน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
ราคาการใชสิ้ทธิ:   0.50 บาทต่อหุ้น 

อตัราการใชสิ้ทธิ:  ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามญั ทั้งน้ีอตัรา
การใชสิ้ทธิสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามเง่ือนไขการ 
ปรับสิทธิ 

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

          เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2559 มีการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ PSTC-W1 จ านวน 11,608 หน่วย   
ซ้ือหุ้นสามญัจ านวน 11,608 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.5 บาท บริษทัฯไดรั้บเงินเพิ่มทุนขา้งตน้จ านวน          
5,804 บาท บริษทัฯจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2558          
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุ้นสามญัขา้งตน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแลว้ตั้งแต่          
วนัท่ี 3 สิงหาคม 2558 เป็นตน้ไป 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ยอดคงเหลือของใบส าคญัแสดงสิทธิ PSTC - W1 ท่ียงัไม่ไดใ้ช้สิทธิมี     
จ  านวน 442,239,862 หน่วย (2558: ไม่มี) 
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รายการกระทบยอดจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ PSTC - W1 
(หน่วย: หน่วย) 

 งบการเงินรวม                                           
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัตน้ปี - 
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิระหวา่งปี 442,251,470 
ใชสิ้ทธิระหวา่งปี (หมายเหตุ 23) (11,608) 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปลายปี 442,239,862 

25. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี   
หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ    
ทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้

26.    ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชนอ่ื์นของ 
   พนกังาน 87,280 73,395 80,090 73,280 
ค่าเส่ือมราคา 54,310 20,308 8,327 6,635 
ค่าเช่าจ่ายตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 4,063 4,313 3,180 1,518 
ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป 451,320 327,073 234,283 327,073 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและ   
   งานระหวา่งท า 7,408 15,574 7,771 15,574 
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27. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ยรายการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 2559 2558 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 2,475 10 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 487 (125) 

(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ใน 
   งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 
2,962 

 
(115) 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี - 10 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 556 (125) 

(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ใน 
   งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 
556 

 
(115) 
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จ านวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลก าไรจากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 124 - 
 124 - 

 รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัรา
ภาษีท่ีใชส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้

นิติบุคคล (38,804) 14,313 532 9,505 

     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 0, 20 ร้อยละ 0, 20 ร้อยละ 0, 20 ร้อยละ 0, 20 
ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้

นิติบุคคลคูณอตัราภาษี 536 2,863 (646) 
 

1,901 
ผลกระทบทางภาษีจากการตดัรายการ

ระหวา่งกนั (46) 2,852 
 
- 

 
- 

ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหต ุ28) (2,810) (6,839) (2,810) (2,719) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 426 713 302 713 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (20) (10) (18) (10) 

รวม (2,404) (6,136) (2,526) (2,016) 
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชท่ี้คาดวา่   

จะไม่ไดรั้บประโยชน ์ 4,876 306 3,728 - 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2,962 (115) 556 (115) 
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 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 614 514 614 514 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 42 - 42 - 
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 1,352 1,059 1,283 1,059 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยรอรับรู้ - 2,300 - 2,300 
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 1,378 123 1,378 123 
รวม 3,386 3,996 3,317 3,996 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและ
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้จ  านวน 76.2 ลา้นบาท (2558: 32.6 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 19.0 
ล้านบาท (2558: ไม่มี)) ท่ีไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี เน่ืองจากบริษทัฯ
พิจารณาแลว้เห็นว่าบริษทัฯอาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราว
และผลทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ได ้

28. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 8 แห่งไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับ
การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยพ์ลงังานชีวภาพ และพลงังานชีวมวล ตามบตัรส่งเสริมการ
ลงทุนเลขท่ี 1966 (1)/2554 เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2554 เลขท่ี 1519 (1)/2557 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 
2557 เลขท่ี 1520 (1)/2557 เม่ือวนัท่ี 22  เมษายน 2557 เลขท่ี 58-2389-1-00-1-0 เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 
2558 เลขท่ี 1127(11)/2556 เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2556 เลขท่ี 2548(1)/2555 เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 
2555 เลขท่ี179(1)/2556 เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2556 เลขท่ี 1483(1)/2556 เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2556 
เลขท่ี 59-1440-1-00-1-0 เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 และเลขท่ี 59-1442-1-00-1-0 เม่ือวนัท่ี 7 
พฤศจิกายน 2559 ทั้ งน้ี บัตรส่งเสริมดังกล่าวได้ก าหนดเง่ือนไขและสิทธิพิเศษบางประการ        
สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้จากการ
ประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบ
กิจการนั้น (วนัท่ี 15 สิงหาคม 2554 วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 วนัท่ี 10 ตุลาคม 2557 วนัท่ี 28 ธนัวาคม 
2559  วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2558 วนัท่ี 19 มีนาคม 2557 วนัท่ี 20 ตุลาคม 2558 และยงัไม่เร่ิมจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า ตามล าดบั) และได้รับยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม                 
การลงทุนซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษี 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายในประเทศส าหรับปี 2559 และ 2558 ตามกิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริมการลงทุนเป็นจ านวนทั้งส้ิน 151.3 ลา้นบาท และ 59.1 ลา้นบาท ตามล าดบั 

29. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ     
(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ใน
ระหวา่งปี 

 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ         
(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออก
อยู่ในระหว่างปีกบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้น
สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้
งวดหรือ ณ วนัออกหุ้นสามญัเทียบเท่า อย่างไรก็ตาม ไม่มีการแสดงก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับ     
ใบแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุ้นสามญัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 24 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2559 เน่ืองจากก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลดกลบัเป็นปรับเพิ่ม 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 แสดงการ
ค านวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

  จ านวนหุน้สามญั  
  

ก าไรส าหรับปี 
ถวัเฉล่ีย              

ถ่วงน ้ าหนกั 
 

ก าไรต่อหุน้ 

 (พนับาท) (พนัหุน้) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน    
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 14,754 2,200,532 0.0067 
ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด    
 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหพ้นกังาน - 36,228  
ก าไรต่อหุ้นปรับลด    
   ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั    
      สมมติวา่มีการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 14,754 2,236,760 0.0066 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จ านวนหุน้สามญั  
  

ก าไรส าหรับปี 
ถวัเฉล่ีย              

ถ่วงน ้ าหนกั 
 

ก าไรต่อหุน้ 

 (พนับาท) (พนัหุน้) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน    
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 9,621 2,200,532 0.0044 
ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด    
 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหพ้นกังาน - 36,228  
ก าไรต่อหุ้นปรับลด    
   ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั    
      สมมติวา่มีการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 9,621 2,236,760 0.0043 

30. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯท่ีผูมี้อ  านาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการ
จดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานเพื่อว ัตถุประสงค์ใน
การบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 2 ส่วนงาน ดงัน้ี  

 - ส่วนงานระบบไฟฟ้าควบคุมและระบบส ารองไฟฟ้า เป็นส่วนงานท่ีท าการจ าหน่ายและติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าควบคุมและระบบส ารองไฟฟ้าทุกชนิด 

 - ส่วนงานผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน เป็นส่วนงานท่ีท าการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานชีวมวล และพลงังานชีวภาพ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการรวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 

 ผูมี้อ านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อ
วตัถุประสงค์ในการตดัสินใจเก่ียวกับการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
บริษทัฯและบริษทัย่อยประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุน
จากการด าเนินงานซ่ึงว ัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวัดก าไรหรือขาดทุนจาก                
การด าเนินงานในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัย่อยบริหารงานด้านการจดัหาเงิน      
ซ่ึงท าให้เกิดค่าใชจ่้ายทางการเงินและรายไดท้างการเงินและภาษีเงินไดข้องทั้งกลุ่ม ดงันั้น รายได้
และค่าใชจ่้ายดงักล่าวจึงไม่มีการปันส่วนใหแ้ต่ละส่วนงานด าเนินงาน 
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 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 แสดงการ
ค านวณไดด้งัน้ี 

 การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึก
บญัชีส าหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

 รายไดร้ะหวา่งส่วนงานถูกตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2559 และ 2558 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนงานระบบไฟฟ้าควบคุม ส่วนงานผลิตไฟฟ้าจาก  รายการปรับปรุง  

 และระบบส ารองไฟฟ้า พลงังานทดแทน รวมส่วนงาน และตดัรายการระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 447,378 421,032 151,479 58,964 598,857 479,996 - - 598,857 479,996 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 541,340 7,029 - - 541,340 7,029 (541,340) (7,029) - - 

ดอกเบ้ียรับ 14,926 3,195 656 351 15,582 3,546 (14,694) (2,687) 888 859 

ดอกเบ้ียจ่าย (18,106) (5,326) (30,682) (9,682) (48,788) (15,008) 14,694 2,687 (34,094) (12,321) 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ  าหน่าย (6,967) (7,222) (49,111) (14,687) (56,078) (21,909) (5,208) 863 (61,286) (21,046) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (2,962) 115 - - (2,962) 115 - - (2,962) 115 

ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 5,222 9,621 (4,770) 19,067 452 28,688 (42,217) (14,259) (41,765) 14,429 

           

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 2,892,741 814,073 2,422,660 409,631 5,315,401 1,223,704 (1,894,702) (267,374) 3,420,699 956,330 

 บริษทัฯ และบริษทัย่อยด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และ
สินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

 ในปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ านวน 5 ราย เป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 270 ลา้นบาท และ  151 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานระบบไฟฟ้าควบคุมและระบบส ารอง
ไฟฟ้า และส่วนงานไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน (2558: บริษทัฯและบริษทัย่อย มีรายไดจ้ากลูกคา้
รายใหญ่จ านวน 9 ราย เป็นจ านวนเงินประมาณ 270 ลา้นบาท และ 59 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากส่วนงาน
ระบบไฟฟ้าควบคุมและระบบส ารองไฟฟ้า และส่วนงานไฟฟ้าจากพลงังานแสงทดแทน) 

31. เงินปันผล 

  เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
เงินปันผล อนุมติัโดย (พนับาท) (บาท) 

เงินปันผลประจ าปี 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 
28 เมษายน 2559 7,960 0.0018 

เงินปันผลส าหรับปี 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี        
29 เมษายน 2558 16,279 0.0074 
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32. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯได้เขา้ร่วมเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ไทยพาณิชยม์าสเตอร์ 
ฟันด์ ซ่ึงเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพซ่ึงจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 
2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของ
เงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ  ากดั  
และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษทัฯ                 
ในระหว่างปี 2559 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ านวน 2.4 ลา้นบาท (2558: 2.4 
ลา้นบาท) 

33. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

33.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาขายไฟฟ้า 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้  าสัญญาขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านคร
หลวง (กฟน.) ตามจ านวนและราคาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 5 ถึง 25 ปี
นับตั้งแต่วนัท่ีวนัท่ีลงนามในสัญญาเเละต่อสัญญาโดยอตัโนมติัคร้ังละ 5 ปี จนกว่าจะมีการยุติ
สัญญา รายละเอียดของสัญญาขายไฟฟ้าดงักล่าวมีดงัน้ี 

โรงไฟฟ้า     
แห่งท่ี วนัท่ีท าสญัญา ท่ีตั้งโครงการ ก าลงัการผลิต วนัท่ีเร่ิมขายไฟฟ้า 

1 22 ตุลาคม 2551 จงัหวดับุรีรัมย ์ 950 กิโลวตัต ์ เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
   แลว้ เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2555 

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

3 
 

28 ตุลาคม 2552 
 

จงัหวดัอดุรธานี 
 

998 กิโลวตัต ์
 

เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
แลว้ เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2554 

4 
 

10 มีนาคม 2553 
 

จงัหวดับุรีรัมย ์
 

8,000 กิโลวตัต ์
 

เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
   แลว้ เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2558 

5 
 

23 มีนาคม 2555 
 

จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 

4,000 กิโลวตัต ์
 

เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
   แลว้ เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2557 

6 17 สิงหาคม 2555 จงัหวดัสุพรรณบุรี 2,000 กิโลวตัต ์ เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
แลว้ เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2558 

7 16 ธนัวาคม 2556 จงัหวดั
สมุทรสงคราม 

988 กิโลวตัต ์ เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
แลว้ เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 

8 17 ธนัวาคม 2556 จงัหวดันนทบุรี 980 กิโลวตัต ์ เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
แลว้ เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2557 
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โรงไฟฟ้า     
แห่งท่ี วนัท่ีท าสญัญา ท่ีตั้งโครงการ ก าลงัการผลิต วนัท่ีเร่ิมขายไฟฟ้า 

9 4 สิงหาคม 2558 จงัหวดัเพชรบุรี 1,000 กิโลวตัต ์ เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า          
แลว้ เม่ือวนัท่ี 28   ธนัวาคม 2558 

10 14 มกราคม 2558 จงัหวดันครศรีธรรมราช 990 กิโลวตัต ์ ยงัไม่เร่ิมด าเนินการจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 

11 6 กรกฎาคม 2558 จงัหวดัสุโขทยั 990 กิโลวตัต ์ ยงัไม่เร่ิมด าเนินการจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 

12 6 กรกฎาคม 2558 จงัหวดัชยันาท 990 กิโลวตัต ์ ยงัไม่เร่ิมด าเนินการจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 

13 10 กรกฎาคม 2558 จงัหวดัอดุรธานี 990 กิโลวตัต ์ ยงัไม่เร่ิมด าเนินการจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 

14 11 กนัยายน 2558 จงัหวดัชลบุรี 990 กิโลวตัต ์ ยงัไม่เร่ิมด าเนินการจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 

15 2 ตุลาคม 2558 จงัหวดัก าแพงเพชร 990 กิโลวตัต ์ ยงัไม่เร่ิมด าเนินการจ าหน่าย 
 กระแสไฟฟ้า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 
16 2 ตุลาคม 2558 จงัหวดัสุพรรณบุรี 4,600 กิโลวตัต ์ ยงัไม่เร่ิมด าเนินการจ าหน่าย 

 กระแสไฟฟ้า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 

17 13 พฤศจิกายน 2558 จงัหวดัสกลนคร 990 กิโลวตัต ์ ยงัไม่เร่ิมด าเนินการจ าหน่าย 
 กระแสไฟฟ้า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 
18 30 ธนัวาคม 2559 จงัหวดัสระแกว้ 4,999 กิโลวตัต ์ ยงัไม่เร่ิมด าเนินการจ าหน่าย 

 กระแสไฟฟ้า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 

19 30 ธนัวาคม 2559 จงัหวดัสมุทรสงคราม 4,999 กิโลวตัต ์ ยงัไม่เร่ิมด าเนินการจ าหน่าย 
 กระแสไฟฟ้า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 
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33.2   ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการเช่าพื้นท่ีในอาคาร               
การเช่าพื้นท่ีส าหรับโรงผลิตกระแสไฟฟ้า และสัญญาบริการ อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 
25 ปี 

33.3   ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้า
จ านนวนเงิน 32 ล้านบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 34 ล้านบาท) (2558: ไม่มี) ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า การปรับปรุงโรงไฟฟ้า และการซ้ือเคร่ืองจกัร 

 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน และสัญญา
บริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
จ่ายช าระ     

ภายใน 1 ปี 5.0 3.1 2.0 0.6 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 11.4 10.3 1.2 0.8 
เกิน 5 ปี 51.5 53.4 - - 

33.4 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาท่ีปรึกษาเป็นจ านวน 
3.4 ลา้นบาท (2558: 2.4 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 3.0 ลา้นบาท (2558: 2.4 ลา้นบาท)) 

33.5 การค า้ประกนั 

 (1) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯค ้ าประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเช่ือให้แก่กิจการ                                
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการอ่ืนในวงเงิน 220 ลา้นบาท (2558: 220 ลา้นบาท) 

(2) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือค ้ าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร         
ในนามของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเพื่อค ้าประกนัการปฏิบติังานตามสัญญาจ านวนเงินรวม
ประมาณ 62 ลา้นบาท (2558: 71 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 57 ลา้นบาท 2558: 65 ลา้นบาท) 
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฎิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ  
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34. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2559 

 งบการเงินรวม  

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
    เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ตราสารหน้ี - 304,485 - 304,485 
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     
   ตราสารอนุพนัธ์     
      สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - (1,838) - (1,838) 

(หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2559 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
    เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ตราสารหน้ี - 281,647 - 281,647 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2558 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
    เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ตราสารหน้ี - 61,823 - 61,823 
   สินทรัพยท่ี์เปิดเผยมูลค่ายติุธรรม     
      ตราสารอนุพนัธ์     
         สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 192 - 192 
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35. เคร่ืองมือทางการเงิน 

35.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบั
ท่ี 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืม เงินลงทุน เจา้หน้ีการคา้และ
เจ้าหน้ีอ่ืน เงินกู้ยืมระยะสั้ น หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
และเงินให้กู ้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการ
ควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็น
สาระส าคญัจากการใหสิ้นเช่ือ นอกจากน้ี  การใหสิ้นเช่ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการกระจุก
ตวัเน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยู่จ  านวนมากราย จ านวน
เงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ี
การคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเงินใหกู้ย้มืท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนั
การเงิน เงินให้กู ้ยืม เงินเบิกเกินบญัชี เงินกู้ยืมระยะสั้ น หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  

 สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย และส าหรับ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือ วนัท่ี
มีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 งบการเงินรวม 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน  ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 119 10 129 0.37 - 0.375 
เงินลงทุนชัว่คราว - - - 305 305 - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 187 187 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 45 - - - 45 0.37 - 1.375 
 45 - 119 502 666  
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 งบการเงินรวม 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน  ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื       
   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 745 - 19 - 764 4.0, 4.5, MOR, MLR-1.5 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 226 226 - 
หุ้นกู ้ 498 - - - 498 5.0 
เงินกูย้มืระยะยาว 22 - 324 - 346 5.75, MLR, MLR-0.5, MLR-0.75, 

MLR-1, MLR-2, MLR-2.025 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและ       
   สญัญาเช่าทางการเงิน 1 - - - 1 5.9 - 13.39 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นจาก       
   กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 14 - - - 14 5.0 
 1,280 - 343 226 1,849  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน  ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 88 10 98 0.37 - 0.375 
เงินลงทุนชัว่คราว - - - 282 282 - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 162 162 - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ี       
   เก่ียวขอ้งกนั 678 - - - 678 5 - 5.5 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 38 - - - 38 0.37 - 1.375 
 716 - 88 454 1,258  
 
หนีสิ้นทางการเงนิ 

 
     

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื       
   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 745 - - - 745 4.0, 4.5 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 43 43 - 
หุ้นกู ้ 498 - - - 498 5.0 

เงินกูย้มืระยะยาว - - 39 - 39 MLR, MLR - 1.25,  
      MLR - 2.025 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการ       

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24 - - - 24 0.9 - 4.5 
 1,267 - 39 43 1,349  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 งบการเงินรวม 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน  ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 7 47 54 0.125-0.375 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 178 178 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 45 - - - 45 1.0-1.4 
 45 - 7 225 277  

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื 50 - 66 - 116 MOR, FDR+1.5,  
   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน      MLR-2, 4, MLR-0.5,  
      MLR-1.5, MMR 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 103 103 - 
เงินกูย้มืระยะยาว 4 22 138 - 164 MLR,MLR-1.25, 

      MLR-2.025, 5.75 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและ 2 1 - - 3 5.12-13.52 
 สญัญาเช่าทางการเงิน       

 56 23 204 103 386  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน  ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 1 30 31 0.125-0.375 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 189 189 - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ี       
 เก่ียวขอ้งกนั 49 - - - 49 5.5 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 38 - - - 38 1.0-1.4 
 87 - 1 219 307  
 
หนีสิ้นทางการเงนิ 

 
     

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื 50 - 66 - 116 MOR, FDR+1.5,  
   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน      MLR-2, 4, MLR-0.5, 
      MLR-1.5, MMR 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 103 103 - 
เงินกูย้มืระยะยาว - - 51 - 51 MLR,MLR-1.25, 

      MLR-2.025 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและ 1 - - - 1 5.12-12.99 
 สญัญาเช่าทางการเงิน       

 51 - 117 103 271  
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 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษทัฯมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีส าคัญอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินค้าเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ บริษทัฯได้ตกลงท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุ
สัญญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

สกุลเงิน 
สินทรัพยท์างการเงิน          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

หน้ีสินทางการเงิน              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

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

เหรียญสหรัฐอเมริกา - - 4.4 0.9 36.00 36.08 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

31 ธนัวาคม 2559 

   อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของ  

สกุลเงิน จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 4.0 - 35.04 - 35.82 - 

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 - 

35.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ น     
เงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯและบริษทัย่อย
จึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน  
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มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ มีดงัน้ี 

  (หน่วย : พนับาท) 
 ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2559 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2558 

 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 

 ก าไร (ขาดทุน) ก าไร (ขาดทุน) 
ตราสารอนุพนัธ์   

 สญัญาซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ (1,838) 80 

         บริษทัฯและบริษทัย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑ์
ดงัน้ี 

ก) เงินลงทุนในหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุนท่ีประกาศโดย
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน  

ข) ตราสารอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซ่ึงค านวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดใน
อนาคตและแบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการประเมิน
มูลค่าส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้นตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปล่ียนทนัที 
อตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ของเงินตราต่างประเทศ เส้นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบ้ีย 
และเส้นราคาล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น บริษทัฯและบริษทัย่อยได้ค  านึงถึง
ผลกระทบของความเส่ียงดา้นเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของตราสาร
อนุพนัธ์ 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

36. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษัทฯ คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ี
เหมาะสมเพื่อสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นใหก้บัผูถื้อหุ้น 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.5 : 1 
(2558: 0.8:1) และเฉพาะบริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1:1 (2558: 0.7:1)  

37.     เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

37.1   เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2560 ท่ีประชุมกรรมการของบริษทัฯได้มีมติให้บริษทัย่อยของบริษทัฯเขา้
ลงทุนซ้ือหุ้นในบริษทั โรงไฟฟ้าขุนพดัเพ็ง จ  ากดั ซ่ึงประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ โดยมี
สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 100 ในจ านวนเงินไม่เกิน 30 ลา้นบาท 
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37.2 เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั สามารถ โซลาร์ทูเพาเวอร์ จ  ากดั 
ไดมี้มติใหเ้ลิกกิจการ และจดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2560 ซ่ึง
บริษทัดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี 

37.3   เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2560 มีผูใ้ชสิ้ทธ์ิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ PSTC-W1 จ านวน 714,280 หน่วย 
ได้รับเงินจากการใช้สิทธิเป็นจ านวน 71,428 บาท บริษัทฯจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วกับ
กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2560 และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้รับหุ้น
สามญัขา้งตน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2560 เป็นตน้ไป 

38. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือ
วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 




