
 

บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 



 

 

 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับ   
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ      
งบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของ
บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34    
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

พิมพใ์จ มานิตขจรกิจ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 14 พฤศจิกายน 2560 



บริษทั เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 27,343                 128,511              10,822                 98,071                 
เงินลงทุนชัว่คราว 4 3,421                   304,686              1,965                   281,647              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 5 394,872              186,615              428,473              162,323              
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                          -                          859,876              677,684              
สินคา้คงเหลือ 6 71,404                 43,978                 40,355                 42,737                 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัท่ีมีอายไุม่เกินหน่ึงปี 7 9,316                   9,107                   -                          -                          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 60,182                 24,811                 39,452                 3,753                   
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 566,538              697,708              1,380,943           1,266,215           
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 7 45,669                 45,262                 38,422                 38,139                 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 -                          1,769                   -                          2,000                   
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                          -                          1,034,586           1,009,661           
เงินลงทุนอ่ืน 10 32,598                 32,598                 23,598                 23,598                 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                          -                          25,950                 25,950                 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 2,411,404           2,268,085           365,241              345,601              
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 284,194              271,489              1,408                   1,922                   
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 3,565                   3,386                   3,565                   3,317                   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 86,219 100,402              22,441                 25,928                 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,863,649           2,722,991           1,515,211           1,476,116           
รวมสินทรัพย์ 3,430,187           3,420,699           2,896,154           2,742,331           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
   จากสถาบนัการเงิน 13 568,499              764,575              547,888              745,215              
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3, 15 167,004 225,589              138,445 43,371                 
หุน้กู้ 14 499,528              497,807              499,528              497,807              
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 169,032              127,913              27,969                 12,117                 
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีจดัเป็นหน้ีสินหมุนเวียน 16 215,133              46,475                 -                          -                          
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,588                   1,140                   57                        79                        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                          -                          67,500                 23,900                 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 14,359                 14,359                 -                          -                          
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 1,479                   2,201                   1,479                   2,201                   
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 16,191                 7,194                   13,664                 2,335                   
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,652,813           1,687,253           1,296,530           1,327,025           
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 16 349,907              346,000              168,364              39,266                 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ
   จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,415                   1,281                   23                        67                        
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 8,214                   6,997                   7,921                   6,414                   
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,638                   1,285                   8                          13                        
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 361,174              355,563              176,316              45,760                 
รวมหนีสิ้น 2,013,987           2,042,816           1,472,846           1,372,785           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 17
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 4,913,376,135 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 491,338              491,338              491,338              491,338              
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้
      หุน้สามญั 4,432,627,412 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท
            (31 ธนัวาคม 2559: หุน้สามญั 4,431,904,732 หุน้ 
               มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท) 443,263              443,190              443,263              443,190              
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 17 902,924              902,635              902,924              902,635              
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 18 6,720                   3,965                   6,720                   3,965                   
ก าไรสะสม 
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย
      บริษทัฯ 5,335                   5,335                   5,335                   5,335                   
      บริษทัยอ่ย 3,014                   2,398                   -                          -                          
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 38,653                 1,116                   65,066                 14,421                 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,399,909           1,358,639           1,423,308           1,369,546           
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 16,291                 19,244                 -                          -                          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,416,200           1,377,883           1,423,308           1,369,546           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,430,187           3,420,699           2,896,154           2,742,331           

-                          -                          -                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
ก าไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 3 55,544               72,260               55,544               72,260               
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 115,393             24,077               11,234               2,094                 
รายไดจ้ากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 3 -                        -                        53,652               22                      
รายไดจ้ากการบริการ 3 224,302             56,143               224,303             57,553               
เงินปันผลรับ 3, 9 -                        -                        5,301                 -                        
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 231                    -                        231                    69                      
รายไดอ่ื้น 3 2,025                 4,816                 14,278               6,443                 
รวมรายได้ 397,495             157,296             364,543             138,441             
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 3 47,069               58,667               47,070               58,667               
ตน้ทุนขายไฟฟ้า 93,533               15,887               5,346                 671                    
ตน้ทุนจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า -                        -                        53,447               15                      
ตน้ทุนบริการ 189,854             53,161               189,853             53,161               
ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,393                 1,007                 1,394                 959                    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 28,742               48,653               24,341               30,546               
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -                        701                    -                        -                        
รวมค่าใช้จ่าย 360,591             178,076             321,451             144,019             
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

   ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษเีงินได้ 36,904               (20,780)             43,092               (5,578)               
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 -                        (11)                    -                        -                        
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษเีงินได้ 36,904               (20,791)             43,092               (5,578)               
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (24,385)             (12,955)             (15,995)             (4,480)               
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้ 12,519               (33,746)             27,097               (10,058)             
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 19 (1,272)               406                    (1,552)               406                    
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 11,247               (33,340)             25,545               (9,652)               

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                        -                        -                        -                        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 11,247               (33,340)             25,545               (9,652)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 12,201               (32,385)             25,545               (9,652)               

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (954)                  (955)                  

11,247               (33,340)             

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 12,201               (32,385)             25,545               (9,652)               

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (954)                  (955)                  

11,247               (33,340)             

(หน่วย: บาท)

ก าไรต่อหุ้น 20
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

   ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.00275 (0.00732) 0.00576 (0.00218)

   จ  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุ้น) 4,432,619          4,422,685          4,432,619          4,422,685          

ก าไรต่อหุ้นปรับลด

   ก  าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.00265 (0.00707) 0.00554 (0.00211)

   จ  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุ้น) 4,609,229          4,578,403          4,609,229          4,578,403          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
ก าไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 3 120,932             202,724             120,932             202,758             
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 341,217             79,554               36,392               6,921                 
รายไดจ้ากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 3 -                        -                        53,659               44                      
รายไดจ้ากการบริการ 3 363,874             183,721             358,045             187,981             
เงินปันผลรับ 3, 9 -                        -                        12,312 6,555
ก าไรจากการขายเงินลงทุนบริษทัร่วม -                        10,814               -                        10,814
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 1,077                 -                        917                    -                        
รายไดอ่ื้น 3 11,335               11,023               42,508               16,584               
รวมรายได้ 838,435             487,836             624,765             431,657             
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 3 101,493             169,714             101,515             169,747             
ตน้ทุนขายไฟฟ้า 252,353             43,966               14,664               2,121                 
ตน้ทุนจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า -                        -                        53,452               30                      
ตน้ทุนบริการ 279,503             147,202             278,973             147,202             
ค่าใชจ่้ายในการขาย 5,822                 5,233                 5,795                 5,185                 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 92,227               114,404             74,030               88,084               
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 169                    -                        169                    -                        
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -                        874                    -                        29                      
รวมค่าใช้จ่าย 731,567             481,393             528,598             412,398             
ก าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

   ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษเีงินได้นิติบุคคล 106,868             6,443                 96,167               19,259               
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 -                        (49)                    -                        -                        
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษเีงินได้นิติบุคคล 106,868             6,394                 96,167               19,259               
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (69,009)             (21,476)             (44,064)             (10,004)             
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้นิติบุคคล 37,859               (15,082)             52,103               9,255                 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19 (2,659)               (2,093)               (1,458)               (1,892)               
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 35,200               (17,175)             50,645               7,363                 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                        -                        -                        -                        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 35,200               (17,175)             50,645               7,363                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 38,153               (14,475)             50,645               7,363                 

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2,953)               (2,700)               

35,200               (17,175)             

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 38,153               (14,475)             50,645               7,363                 

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2,953)               (2,700)               

35,200               (17,175)             

(หน่วย: บาท)

ก าไรต่อหุ้น 20
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

   ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.00861 (0.00424) 0.01143 0.00216 

   จ  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุ้น) 4,432,541          3,413,840          4,432,541          3,413,840          

ก าไรต่อหุ้นปรับลด

   ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.00828 (0.00413) 0.01099 0.00210 

   จ  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุ้น) 4,609,151          3,508,563          4,609,151          3,508,563          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 37,859               (15,082)             52,103               9,255                 
รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็น
   เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน: 
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 83,835               38,327               13,847               6,818                 
   ตดัจ  าหน่ายส่วนลด/ส่วนเกินจากสญัญาซ้ือขาย
      เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (617)                  408                    -                        (137)                  
   ตดัจ  าหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกู้ 1,721                 -                        1,721                 -                        
   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (691)                  450                    (691)                  450                    
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) 458                    (208)                  597                    272                    
   โอนกลบัค่าเผ่ือดอ้ยค่าสินทรัพย์ -                        (1,229)               -                        -                        
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                        49                      -                        -                        
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,217                 1,304                 1,507                 1,304                 
   รายการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 2,755                 4,398                 2,755                 4,398                 
   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (190)                  (157)                  25                      (157)                  
   ก  าไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (452)                  -                        (355)                  -                        
   ขาดทุน (ก าไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม (62)                    -                        169                    -                        
   ผลขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว 27                      -                        37                      -                        
   ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (6,811)               (2,495)               67                      (759)                  
   เงินปันผลรับ -                        -                        (12,312)             (6,555)               
   ดอกเบ้ียรับ (363)                  (469)                  (34,291)             (5,735)               
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 66,588               17,076               41,784               7,315                 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 185,274             42,372               66,963               16,469               
สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (207,597)           30,665               (235,419)           30,879               
   สินคา้คงเหลือ (27,884)             (15,380)             1,785                 (13,298)             
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (35,287)             (39,906)             (37,405)             (10,318)             
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 20,391               24,940               7,791                 43,761               
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (63,213)             162,600             87,856               (14,433)             
   เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (721)                  3,277                 (721)                  3,271                 
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 11,671               110                    11,144               (126)                  
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 354                    -                        (5)                      -                        
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (117,012)           208,678             (98,011)             56,205               
   จ่ายภาษีเงินได้ (5,518)               (7,418)               (4,304)               (5,124)               
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (122,530)           201,260             (102,315)           51,081               

งบการเงินรวม



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 301,690 -95,807 280,001 -47,359
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (616)                  (9,488)               (284)                  (280)                  
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                        -                        (182,192)           (484,307)           
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                        -                        -                        (25,950)             
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 9) (18,278)             (712,962)           (24,925)             (778,823)           
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,831                 8,000                 1,831                 -                        
ซ้ือเงินลงทุนอ่ืน -                        (23,000)             -                        (20,000)             
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (206,017)           (558,741)           (33,116)             (124,983)           
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 5,315                 226                    642                    227                    
เงินปันผลรับ -                        -                        12,312               6,555                 
ดอกเบ้ียรับ 456                    413                    4,252 443
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 84,381               (1,391,359)        58,521               (1,474,477)        
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (196,167)           695,456             (197,418)           670,364             
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้น (3,000)               -                        -                        -                        
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 325,000             10,781               164,000             10,781               
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (111,316)           (40,009)             (19,049)             (7,742)               
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน (1,636)               (1,455)               (67)                    (205)                  
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัลดลง (16,952)             (143,339)           -                        -                        
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (ลดลง) -                        (64,512)             43,600               (5,250)               
ดอกเบ้ียจ่าย (59,310)             (16,678)             (34,883)             (6,989)               
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน -                        877,404             -                        877,404             
เพ่ิมทุนจากการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ 73                      -                        73                      -                        
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัเพ่ิมข้ึน 289                    -                        289                    -                        
เงินปันผลจ่าย -                        (7,960)               -                        (7,960)               
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (63,019)             1,309,688          (43,455)             1,530,403          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (101,168)           119,589             (87,249)             107,007             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 128,511             53,742               98,071               30,791               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 27,343               173,331             10,822               137,798             

-                        -                        
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย
   ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยโดยยงัไม่ไดช้ าระเงิน -                        18,166               -                        -                        
   ซ้ืออุปกรณ์โดยยงัไม่ไดช้ าระเงิน 1,546                 3,413                 523                    454                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม



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

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม
ส่วนของผูมี้
ส่วนไดเ้สียท่ี

ส่วนทุนจากการ รวม ไม่มีอ  านาจ
ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน จ่ายโดยใช้ ส่วนของผูถื้อหุ้น ควบคุม รวมส่วนของ
และช าระแลว้ มูลคา่หุ้น หุ้นเป็นเกณฑ์ บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 221,142               243,432               620                     5,335                  1,646                  47,884                520,059               22,460                542,519               
ขาดทุนส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          (14,475)               (14,475)               (2,700)                 (17,175)               
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          (14,475)               (14,475)               (2,700)                 (17,175)               
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 17) 221,126               656,277               -                          -                          -                          -                          877,403               -                          877,403               
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 18.1) -                          -                          4,398                  -                          -                          -                          4,398                  -                          4,398                  
โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นส ารอง
   ตามกฎหมาย -                          -                          -                          -                          352                     (352)                    -                          -                          -                          
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                          -                          -                          -                          -                          (7,960)                 (7,960)                 -                          (7,960)                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 442,268               899,709               5,018                  5,335                  1,998                  25,097                1,379,425            19,760                1,399,185            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 443,190               902,635               3,965                  5,335                  2,398                  1,116                  1,358,639            19,244                1,377,883            
ก าไรส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          38,153                38,153                (2,953)                 35,200                
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          38,153                38,153                (2,953)                 35,200                
เพ่ิมทุนจากการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ
( หมายเหตุ 18.2 ) 73                       289                     -                          -                          -                          -                          362                     -                          362                     
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 18.1) -                          -                          2,755                  -                          -                          -                          2,755                  -                          2,755                  
โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นส ารอง
   ตามกฎหมาย -                          -                          -                          -                          616                     (616)                    -                          -                          -                          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 443,263               902,924               6,720                  5,335                  3,014                  38,653                1,399,909            16,291                1,416,200            

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ
ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้ )

บริษทั เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ส่วนทุนจากการ ก าไรสะสม
ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกิน จ่ายโดยใช้ จดัสรรแลว้ - รวมส่วนของ
และช าระแลว้ มูลคา่หุน้ หุน้เป็นเกณฑ์ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 221,142               243,432               620                       5,335                    21,910                 492,439               
ก าไรส าหรับงวด -                           -                           -                           -                           7,363                    7,363                    
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           -                           
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                           -                           -                           -                           7,363                    7,363                    
ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 17) 221,126               656,277               -                           -                           -                           877,403               
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 18.1) -                           -                           4,398                    -                           -                           4,398                    
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                           -                           -                           -                           (7,960)                  (7,960)                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 442,268               899,709               5,018                    5,335                    21,313                 1,373,643            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 443,190               902,635               3,965                    5,335                    14,421                 1,369,546            
ก าไรส าหรับงวด -                           -                           -                           -                           50,645                 50,645                 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           -                           
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                           -                           -                           -                           50,645                 50,645                 
เพ่ิมทุนจากการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ -                           
( หมายเหตุ 18.2 ) 73                         289                       -                           -                           -                           362                       
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 18.1) -                           -                           2,755                    -                           -                           2,755                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 443,263               902,924               6,720                    5,335                    65,066                 1,423,308            
-                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

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

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง             
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์   
ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้        
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย      
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และไดร้วมงบการเงินระหวา่งกาลส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 
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  จดัตั้งข้ึน  
ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ในประเทศ อตัราร้อยละท่ีถือหุ้น 

   30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม    
2559 

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

แสงอาทิตย ์
ไทย 100 100 

บริษทั โซล่าร์โกกรีน จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย ์

ไทย 100 100 

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

แสงอาทิตย ์
ไทย 100 100 

บริษทั พีเอสที (อุบลราชธานี) จ  ากดั 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 100 100 
บริษทั เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน 
เพาเวอร์ จ  ากดั 

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานชีวภาพ ไทย 100 100 

บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี7 จ  ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ไทย 100 100 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี8 จ  ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ไทย 100 100 
บริษทัย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษทั พเีอสที เอนเนอร์ย ีจ ากดั    
บริษทั เวลล ์โคราช เอน็เนอร์ย ีจ  ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานชีวมวล ไทย 100 100 
บริษทั โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานชีวภาพ ไทย 100 100  
บริษทั โรงไฟฟ้าขนุพดัเพง็ จ  ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานชีวภาพ ไทย 100 - 
บริษทั พีเอสที เอม็เอสดบับลิว 1 จ  ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ไทย 100 - 
บริษทั พีเอสที เอม็เอสดบับลิว 2 จ  ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ไทย 100 - 

1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึง
แนวปฏิบติัทางบญัชี ท่ีออกโดยสภาวชิาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการ
ปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติั
ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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2. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  

3. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี 
  รายช่ือ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษทั กนัหา โซล่าพาวเวอร์ จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั โซล่าร์โกกรีน จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั วนิดโ์กกรีน จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไบโอโกกรีน จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั เพาเวอร์ ว ีกรีน จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีเอสที (อุบลราชธานี) จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ีจ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี2 จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี3 จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี4 จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั 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 โรงไฟฟ้าขนุพดัเพง็ จ ากดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
บริษทั พีเอสที เอม็เอสดบับลิว 1 จ ากดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
บริษทั พีเอสที เอม็เอสดบับลิว 2 จ ากดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
บริษทั สามารถ โซลาร์ทูเพาเวอร์ จ ากดั บริษทัร่วม (จดทะเบียนเลิกบริษทัเม่ือวนัท่ี                    

30 มกราคม 2560) 
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 
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  รายช่ือ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษทั ไอเซอร์วสิส์แอนดซ์พัพลาย จ ากดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
กลุ่มบริษทัในเครือทีซีซีท่ีมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
กองทุนรวมรีเจนทโ์กลดพ์ร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์ ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง อิมพีเรียลเวลธ์ ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ การเช่าไทยคอมเมอร์เชียล 
อินเวสเมน้ต ์

ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยไ์ทยรีเทล อินเวสเมน้ต ์ ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ตลาดต่อยอด เออีซี จ ากดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
กรรมการ กรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ 
บริษทัยอ่ยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2560 2559 2560 2559 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย     
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)    
 รายไดจ้ากการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า 

- - 53.7 - ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 

 รายไดจ้ากการบริการ - - - 1.4 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
  เงินปันผลรับ - - 5.3 - ตามท่ีประกาศจ่าย 
 รายไดอ่ื้น - - 2.2 1.7 ราคาตามสัญญา 
 ดอกเบ้ียรับ - - 11.9 4.0 อตัราร้อยละ 5.0 - 5.5 ต่อปี     

(2559: ร้อยละ 5.0 - 5.5 ต่อปี) 
 ดอกเบ้ียจ่าย - - 0.1 0.1 อตัราร้อยละ 0.9 ต่อปี      

(2559: ร้อยละ 0.9 ต่อปี) 
รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกัน     
  รายไดจ้ากการขาย 4.4 - 4.4 - ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
  รายไดจ้ากการบริการ 47.9 - 47.9 - ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 0.4 0.3 0.4 0.3 ราคาตามสัญญา 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 5  

     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2560 2559 2560 2559 นโยบายการก าหนดราคา 

 รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย     
 (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)    
 รายไดจ้ากการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า 

- - 53.7 - ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 

 รายไดจ้ากการบริการ - - 0.8 4.3 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
 เงินปันผลรับ - - 12.3 6.6 ตามท่ีประกาศจ่าย 
 รายไดอ่ื้น - - 7.6 4.6 ราคาตามสัญญา 
 ดอกเบ้ียรับ - - 34.0 5.4 อตัราร้อยละ 5.0 - 5.5 ต่อปี     

(2559: ร้อยละ 5.0 - 5.5 ต่อปี) 
 ดอกเบ้ียจ่าย - - 0.3 0.5 อตัราร้อยละ 0.9 ต่อปี         

(2559: ร้อยละ 0.9 - 4.5 ต่อปี) 
รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกัน     
  รายไดจ้ากการขาย 5.0 - 5.0 - ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
  รายไดจ้ากการบริการ 47.9 - 47.9 - ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 0.8 0.7 0.8 0.7 ราคาตามสัญญา 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 
31 ธนัวาคม 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 5)    
   บริษทัยอ่ย - - 122,644 35,569 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการ     
      ร่วมกนั) 38,236 9,702 38,236 9,702 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 38,236 9,702 160,880 45,271 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 15)    
   บริษทัยอ่ย - - 970 629 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการ     
      ร่วมกนั) 254 254 254 254 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 254 254 1,224 883 
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เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงค้างของเงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 และ                 
31 ธนัวาคม 2559 และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2559 เพิม่ข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2560 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย     
 บริษทั เพาเวอร์ ว ีกรีน จ ากดั 10,000 - - 10,000 
 บริษทั ไบโอโกกรีน จ ากดั 11,084 3,600 - 14,684 
 บริษทั นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ ากดั 37,541 13,100 - 50,641 
 บริษทั พเีอสที เอนเนอร์ย ีจ ากดั 211,818 63,790 (1,400) 274,208 
 บริษทั พเีอสที เอนเนอร์ย ี2 จ  ากดั 77,957 41,747 (87,046) 32,658 
 บริษทั เวลล ์โคราช เอน็เนอร์ย ีจ ากดั 296,053 61,651 (14,305) 343,399 
 บริษทั อรัญ เพาเวอร์ จ ากดั 33,231 - - 33,231 
 บริษทั พเีอสทีซี เอนจิเนียร่ิง จ ากดั - 101,289 (41,498) 59,791 
 บริษทั โรงไฟฟ้าขนุพดัเพง็ จ ากดั - 6,175 - 6,175 
 บริษทั โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ ากดั - 35,089 - 35,089 
 677,684 326,441 (144,249) 859,876 

 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัและถึงก าหนดช าระคืน
เม่ือทวงถาม โดยคิดดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 5.0 ถึงร้อยละ 5.5 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2559: ร้อยละ 5.0 ถึง
ร้อยละ 5.5 ต่อปี) 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงค้างของเงินให้กู ้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 และ                 
31 ธนัวาคม 2559 และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2559 เพิม่ข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2560 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย     
   บริษทั กนัหา โซล่า พาวเวอร์ จ ากดั 25,950 - - 25,950 
 25,950 - - 25,950 
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 เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัและมีก าหนดช าระคืน
หลงัจากท่ีบริษทั กนัหา โซล่าร์ พาวเวอร์ จ  ากดั จ่ายเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารเสร็จส้ินแลว้ โดย
คิดดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 5.5 ต่อปี  

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 และ                  
31  ธนัวาคม 2559 และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2559 เพิม่ข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2560 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย     
    บริษทั พเีอสที เอนเนอร์ย ี 1  จ  ากดั 23,900 - (20) 23,880 
    บริษทั พเีอสที เอนเนอร์ย ี 3  จ  ากดั - 3,500 - 3,500 
    บริษทั พเีอสที เอนเนอร์ย ี 4  จ  ากดั - 29,320 - 29,320 
   บริษทั พเีอสที เอนเนอร์ย ี 7  จ  ากดั - 2,000 - 2,000 
 บริษทั พเีอสที เอนเนอร์ย ี 8  จ  ากดั - 4,600 - 4,600 
 บริษทั เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ ากดั - 3,600 - 3,600 
    บริษทั โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ ากดั - 4,500 (4,500) - 
    บริษทั วนิดโ์กกรีน จ ากดั - 600 - 600 
 23,900 48,120 (4,520) 67,500 

          เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัและถึงก าหนดช าระคืน
เม่ือทวงถาม โดยคิดดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 0.9 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2559: ร้อยละ 0.9 ต่อปี) 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 5.5 4.7 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.1 0.2 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 0.3 0.6 
รวม 5.9 5.5 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 16.3 14.8 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.4 0.6 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 1.0 1.6 
รวม 17.7 17.0 

ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 23.5 

4. เงินลงทุนช่ัวคราว 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

เงินฝากประจ า 11 201 - - 
เงินลงทุนหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ตราสารทุน 3,437 303,851 2,002 281,162 
บวก: ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจาก               

การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (27) 634 (37) 485 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - มูลค่ายติุธรรม 3,410 304,485 1,965 281,647 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 3,421 304,686 1,965 281,647 
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5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 24,403 9,059 24,411 9,575 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  6,038 - 6,038 546 
 3 - 6 เดือน 7,795 - 7,795 569 
 6 - 12 เดือน - - 917 1,173 
   มากกวา่ 12 เดือน - 643 8,450 12,012 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 38,236 9,702 47,611 23,875 

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 141,471 63,140 92,557 63,140 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  161,981 20,148 161,981 20,148 
 3 - 6 เดือน 1,793 7,920 1,793 7,920 
 6 - 12 เดือน - 242 - 242 
 มากกวา่ 12 เดือน 2,377 2,376 2,377 2,376 
รวม 307,622 93,826 258,708 93,826 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,377) (3,068) (2,377) (3,068) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั    
- สุทธิ 305,245 90,758 256,331 90,758 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 343,481 100,460 303,942 114,633 

ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 8,110 3,769 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 7,413 15,500 15 5,823 
เงินทดรองจ่ายอ่ืน 850 470 796 260 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 47,759 17,627 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 268 361 210 303 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 57,400 - 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 42,860 69,824 10,241 19,908 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 51,391 86,155 124,531 47,690 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 394,872 186,615 428,473 162,323 
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6. สินค้าคงเหลือ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  

  
ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

สินคา้ส าเร็จรูป 33,145 30,540 (807) (210) 32,338 30,330 
งานระหวา่งท า 8,188 8,673 - - 8,188 8,673 
วตัถุดิบ 31,294 1,434 (416) (555) 30,878 879 
สินคา้ระหวา่งทาง - 4,096 - - - 4,096 

รวม 72,627 44,743 (1,223) (765) 71,404 43,978 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

สินคา้ส าเร็จรูป 32,974 30,302 (807) (210) 32,167 30,092 
งานระหวา่งท า 8,188 8,548 - - 8,188 8,548 
สินคา้ระหวา่งทาง - 4,097 - - - 4,097 
รวม 41,162 42,947 (807) (210) 40,355 42,737 

7. เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระค า้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากประจ า ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ าไปค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี
ธนาคารและการออกหนงัสือค ้าประกนัธนาคารของบริษทัฯ และค ้าประกนัการน าเขา้เคร่ืองจกัร
และเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ย 
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8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

 เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามท่ีแสดงในงบการเงินมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   (หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ                                   

 

บริษทั 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั้งข้ึน 

ในประเทศ 

 

สดัส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีราคาทุน 

   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
   2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
ถือหุน้โดยบริษทัฯ         
บริษทั สามารถ    ด าเนินธุรกิจ ไทย - 20.00 - 1,769 - 2,000 
   โซลาร์ทูเพาเวอร์ โครงการ        
    จ ากดั  พลงังานทดแทน        

รวม     - 1,769 - 2,000 

 เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั สามารถ โซลาร์ทูเพาเวอร์ จ  ากดั 
ไดมี้มติให้เลิกกิจการและจดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2560 ซ่ึง
บริษทัดงักล่าวช าระบญัชีแลว้ในเดือนมีนาคม 2560 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมจ านวน 0.1 ลา้นบาท และ 0.04 ลา้น
บาท ตามล าดบั 

 ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 บริษทัร่วมไม่มีการจ่ายเงินปันผล 
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9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
 30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทัย่อยที่บริษทัฯถือหุ้นโดยตรง       
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 500 500 100 100 500 500 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ีจ  ากดั 155,000 155,000 100 100 154,999 154,999 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี 1 จ ากดั 25,000 25,000 100 100 24,999 24,999 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี 2 จ ากดั 65,700 65,700 100 100 65,700 65,700 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี 3 จ ากดั 3,925 3,925 100 100 3,925 3,925 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี 4 จ ากดั 30,000 5,075 100 100 30,000 5,075 
บริษทั พีเอสทีซี เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั 5,000 5,000 100 100 5,000 5,000 
บริษทั นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ ากดั 50,000 50,000 51 51 23,715 23,715 
บริษทั อรัญ เพาเวอร์ จ  ากดั 386,000 386,000 100 100 405,000 405,000 
บริษทั เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน
เพาเวอร์ จ  ากดั 181,000 181,000 100 100 196,998 196,998 

บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี7 จ  ากดั 2,575 2,575 100 100 2,575 2,575 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี8 จ  ากดั 5,075 5,075 100 100 5,075 5,075 
บริษทัย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษทั พเีอสที เอนเนอร์ย ีจ ากดั    
บริษทั เวลล ์โคราช เอน็เนอร์ย ีจ  ากดั 280,000 280,000 100 100 - - 
บริษทั โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ ากดั 128,500 91,000 100 100 - - 
บริษทั โรงไฟฟ้าขนุพดัเพง็ จ  ากดั 14,500 - 100 - - - 
บริษทั พีเอสที เอม็เอสดบับลิว 1 จ ากดั 25 - 100 - - - 
บริษทั พีเอสที เอม็เอสดบับลิว 2 จ  ากดั 25 - 100 - - - 
รวม     1,034,586 1,009,661 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 บริษทั โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ ากดั ไดเ้รียกช าระค่าหุน้ในส่วนท่ียงัเรียก
ช าระไม่เต็มมูลค่าจากบริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี จ  ากดั จ  านวน 2,500,000 หุ้น อีกร้อยละ 15 เป็น
จ านวนเงิน 37.5 ลา้นบาท บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี จ  ากดั ไดช้ าระค่าหุ้นดงักล่าวแลว้ทั้งจ  านวน   
ในเดือนเดียวกนั 
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ในเดือนมีนาคม 2560 บริษทั พีเอสพี เอนเนอร์ยี จ  ากดั ได้ลงทุนในบริษทั โรงไฟฟ้าขุนพดัเพ็ง 
จ  ากัด จ  านวน 19 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว                         
งบการเงินรวมน้ีได้รวมงบแสดงฐานการเงินของบริษทัดงักล่าว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ                
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตั้งแต่วนัท่ีลงทุนจนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ทั้งน้ี บริษทัฯได้บนัทึก
สินทรัพยสุ์ทธิตามมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ 

มูลค่ายติุธรรมและมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั โรงไฟฟ้าขนุพดัเพง็ จ  ากดั ณ วนัท่ี
ลงทุนมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี 
สินทรัพย์   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 922 922 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 61 61 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 11) 16,112 16,112 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุ 12) 21,309 10 
สินทรัพยอ่ื์น ๆ 2,995 2,995 
     รวมสินทรัพย ์ 41,399 20,100 

หนีสิ้น   
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 19,983 19,983 
หน้ีสินอ่ืน ๆ 2,216 2,216 
     รวมหน้ีสิน 22,199 22,199 
รวมสินทรัพยสุ์ทธิ 19,200 (2,099) 

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 100  
สินทรัพยสุ์ทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษทั 19,200  
หกั: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย (922)  
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซ้ือบริษทัยอ่ย 18,278  

 ต่อมา บริษทั โรงไฟฟ้าขุนพดัเพ็ง จ  ากดั ไดอ้อกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 122,000 หุ้น เพื่อเสนอ
ขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยเรียกช าระค่าหุ้นร้อยละ 100 เป็นเงิน                   
12 ลา้นบาท บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี จ  ากดั ไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นจ านวน
เงิน 12 ลา้นบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 ในบริษทัดงักล่าว 
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 ในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษทั พีเอสที เอน็เนอร์ย ีจ  ากดั ไดจ้ดัตั้งบริษทั พีเอสที เอม็เอสดบับลิว 1 
จ  ากดั  และบริษทั พีเอสที เอ็มเอสดบับลิว 2 จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในประเทศไทย บริษทัย่อย
ดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนบริษทัละ 0.1 ล้านบาท โดยบริษทัย่อยลงทุนในบริษทัดังกล่าวอตัรา                   
ร้อยละ 100  

ในเดือนกันยายน 2560 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ ากัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
4,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยเรียกช าระหุ้น
ร้อยละ 100 เป็นเงิน 25 ลา้นบาท บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษทัย่อยดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน    
25 ลา้นบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 ในบริษทัดงักล่าว 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจาก
บริษัทย่อยจ านวน 5.3 ล้านบาท และ 12.3 ล้านบาท ตามล าดับ (งวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี                            
30 กนัยายน 2559: 6.6 ลา้นบาท) 

10. เงินลงทุนอ่ืน 

 เงินลงทุนอ่ืนตามท่ีแสดงในงบการเงิน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

บริษทั ทุนช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

   (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 75,800 10.00 10.00 20,000 20,000 
บริษทั ทริปเป้ิล เอส อีโค ่จ  ากดั 60,000 60,000 15.00 15.00 9,000 9,000 
รวม     32,598 32,598 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ทุนช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

   (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 75,800 10.00 10.00 20,000 20,000 
รวม     23,598 23,598 
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11. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวด เก้า เดือนส้ินสุดวันท่ี                            
30 กนัยายน 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 2,268,085 345,601 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 207,554 33,630 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   
    (หมายเหตุ 9) 16,112 - 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี   
   ณ วนัท่ีจ  าหน่าย (5,125) (666) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (75,222) (13,324) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 2,411,404 365,241 

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษัทฯถูกน าไปจดจ านองไว้กับสถาบันการเงินแห่งหน่ึงเพื่อ               
ค  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทัฯ 

ท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร แผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องทั้ งหมดซ่ึงเป็น        
ส่วนหน่ึงของโรงไฟฟ้าของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยบางแห่งถูกน าไปจดจ านองเพื่อค ้าประกนัเงินกู้
ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียานพาหนะและอุปกรณ์ซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญา
เช่าซ้ือ โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนประมาณ 5.0 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 2.6 ลา้น
บาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 0.1 ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2559 : 0.7 ลา้นบาท ) 

12.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 271,489 1,922 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 9 9 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   
   (หมายเหตุ 9) 21,309 - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (8,613) (523) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 284,194 1,408 
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 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนทีไ่ด้มาในระหว่างงวด 

สิทธิบตัรท่ีไดม้าจากการซ้ือบริษทัยอ่ยออกใหโ้ดยหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งและมีระยะเวลา
การไดรั้บสิทธิคงเหลือ 25 ปี นบัจากวนัท่ีบริษทัฯซ้ือบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม                            งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 กนัยายน                   
2560 

31 ธนัวาคม      
2559 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร Spread + 1.5, MOR MOR 20,299 5 203 - 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 4, 4.5, 6.5, MLR - 1.5,        4 329,000 50,000 329,000 50,000 
 MLR - 2      
ตัว๋แลกเงิน 5.5 4.5 19,735 695,215 19,735 695,215 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท MMR, MLR, MLR - 1.5,      MLR - 1.5 199,465 19,355 198,950 - 
 BR + 0.5      

รวม   568,499 764,575 547,888 745,215 

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารค ้ าประกันโดยเงินฝากประจ าของบริษัทฯและบริษัทย่อย และ             
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินค ้าประกนัโดยการจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯ  

14.     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 บริษทัฯได้ออกหุ้นกูช้นิดไม่มีหลกัประกนั ระบุช่ือผูถื้อ 
ไม่ มีผู ้แทนถือหุ้นและไม่ด้อยสิทธิ โดยเสนอขายแก่ผู ้ลงทุน และ/หรือผู ้ถือหุ้นรายใหญ่
ภายในประเทศซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย   งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุ้นกู ้ (ร้อยละต่อปี) อาย ุ ครบก าหนด 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

คร้ังท่ี 1 ชุดท่ี 1 5 1 ปี พฤศจิกายน 2560 500,000 500,000 
หกั: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย  (472) (2,193) 

หุ้นกู ้- สุทธิ  499,528 497,807 
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15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 94 - 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 66,347 180,557 59,529 20,052 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 254 254 254 254 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 16,132 12,600 6,726 5,575 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 876 629 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 11,703 4,415 9,825 3,169 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 72,568 27,763 61,141 13,692 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 167,004 225,589 138,455 43,371 

16. เงินกู้ยืมระยะยาว 

    (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้
อตัราดอกเบ้ีย       
(ร้อยละ) การช าระคืน 

30 กนัยายน  
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน  
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

1 MLR ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน เดือนละ 83,400 
บาท ให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลา 5 ปี      
นบัแต่วนัเบิกรับเงินกู ้

- 413 - 413 

2 MLR ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน เดือนละ 16,700 
บาท ให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลา 5 ปี      
นบัแต่วนัเบิกรับเงินกู ้

- 98 - 98 

3 MLR - 1.25 ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน เดือนละ 1.4 
ลา้นบาท และเดือนสุดทา้ย 1.3 ลา้นบาท 
ให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลา 7 ปี 6 เดือน
นบัแต่วนัเบิกรับเงินกู ้

20,599 33,469 - - 

4 MLR - 1.25 ช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือน
เดือนละ 0.47 ลา้นบาท ตามท่ีระบุใน
สญัญาให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลา 7 ปี    
นบัแต่วนัเบิกรับเงินกู ้

9,991 13,777 9,991 13,777 

5 MLR-1.25 ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน เดือนละ 0.30 - 
0.38 ลา้นบาท ตามท่ีระบุในสญัญาให้เสร็จ
ส้ินภายในระยะเวลา 10 ปี  นบัแต่วนัเบิก
รับเงินกู ้

29,992 32,692 - - 

6 5.75 ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน เดือนละ 0.35 
ลา้นบาท ตามท่ีระบุในสญัญาให้เสร็จส้ิน
ภายในระยะเวลา 7 ปี   นบัแต่วนัเบิกรับ
เงินกู ้

18,450 21,600 - - 
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    (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้
อตัราดอกเบ้ีย       
(ร้อยละ) การช าระคืน 

30 กนัยายน  
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน  
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

7 MLR - 2.025 ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน เดือนละ 0.55 
ลา้นบาท ให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลา 7  ปี
นบัแต่วนัเบิกรับเงินกู ้

32,190 37,095 32,190 37,095 

8 MLR - 0.5 ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน เดือนละ 0.10 
ลา้นบาท ให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลา 4 ปี 
8 เดือน นบัแต่วนัเบิกรับเงินกู ้

1,026 1,320 - - 

9 MLR - 0.5 ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน เดือนละ 0.62 
ลา้นบาท ให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลา 4 ปี 
8 เดือน นบัแต่วนัเบิกรับเงินกู ้

11,887 8,753 - - 

10 MLR - 1 ช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือน 
เดือนละ 4.70 ลา้นบาท ตามท่ีระบุใน
สญัญาให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลา 6 ปี    
นบัแต่วนัเบิกรับเงินกู ้

168,326 201,759 - - 

11 MLR - 1 ช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือน 
เดือนละ 1.80 ลา้นบาท ตามท่ีระบุใน
สญัญาให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลา 6 ปี    
นบัแต่วนัเบิกรับเงินกู ้

50,113 63,550 - - 

12 MLR - 1 ช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือน 
เดือนละ 1.80 ลา้นบาท ตามท่ีระบุใน
สญัญาให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลา 6 ปี    
นบัแต่วนัเบิกรับเงินกู ้

67,030 79,677 - - 

13 MLR - 1 ช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือน 
เดือนละ 0.62 ลา้นบาท ตามท่ีระบุใน
สญัญาให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลา 6 ปี 6 
เดือน นบัแต่วนัเบิกรับเงินกู ้

21,676 26,185 - - 

14 MLR - 1.5 ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน เดือนละ 1.30 
ลา้นบาท ให้เสร็จภายในระยะเวลา 10 ปี      
6 เดือน นบัแต่วนัเบิกรับเงินกูง้วดแรก 

150,243 - - - 

15 MLR - 1.5 ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน เดือนละ 1.36 
ลา้นบาท ให้เสร็จภายในระยะเวลา  

   10 ปี 6 เดือน นบัแต่วนัเบิกรับเงินกูง้วดแรก 

155,840 - 155,840 - 

หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (3,291) - (1,688) - 
รวม 734,072 520,388 196,333 51,383 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (169,032) (127,913) (27,969) (12,117) 
หกั: ส่วนท่ีจดัเป็นหน้ีสินหมุนเวียน (215,133) (46,475) - - 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 349,907 346,000 168,364 39,266 

 เ งินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีหลักประกันคือการจดจ านองท่ีดินพร้อม                            
ส่ิงปลูกสร้างของบริษัทฯและบริษัทย่อย  การจ าน าเคร่ืองจักรแผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์                 
ท่ีเก่ียวข้องของบริษทัฯและบริษทัย่อย การจ าน าสิทธิการรับเงินฝากธนาคารของบริษทัฯและ   
บริษทัย่อย การโอนสิทธิการรับเงินจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง และการ    
ค  ้าประกนัโดยบริษทัฯ 
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 สัญญาเงินกูย้ืมไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จ ากดับางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การไม่ลดทุน   
จดทะเบียนหรือควบรวมกบันิติบุคคลอ่ืน การไม่จ่ายเงินปันผล การก่อหน้ีอ่ืน การด ารงอตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนทุนและอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีให้เป็นไปตามสัญญา เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ยสองแห่งไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้จ ากดับางประการท่ีระบุใน
สัญญาได ้โดยบริษทัย่อยไดรั้บจดหมายผ่อนปรนเง่ือนไขจากธนาคารภายหลงัวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2559 อย่างไรก็ตาม เพื่อวตัถุประสงค์ในการรายงานตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป                
บริษัทย่อยได้แสดงยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ของเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นหน้ีสิน
หมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงินทั้งจ  านวน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้จ ากดับางประการท่ีระบุใน
สัญญาได ้บริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการพิจารณาขอผอ่นผนัการปฏิบติัตามขอ้จ ากดัดงักล่าวกบัธนาคาร
ผูใ้ห้กู ้เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป บริษทัยอ่ยไดแ้สดง
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ของเงินกูย้มืดงักล่าวเป็นหน้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะ
การเงินทั้งจ  านวน 

17. 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 492,597,533.30 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 
2,680,297,833 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษทัฯเพิ่มจาก 
243,431,902 บาท เป็น 899,942,518 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  

 ในระหว่างปี 2559 มีการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP และ PSTC - W1 จ  านวน 
9,216,300 หน่วย และ 11,608 หน่วย ตามล าดบั ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18.1 และ 18.2 บริษทัฯ
ได้รับเงินเพิ่มทุนข้างต้นจ านวนรวม 922,791 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษทัฯเพิ่มจาก 
899,708,495 บาท เป็น 902,634,670 บาท 

          ในเดือนมกราคม 2560 มีการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ PSTC - W1 จ  านวน 714,280 หน่วย ตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18.2 บริษทัฯไดรั้บเงินเพิ่มทุนขา้งตน้จ านวนรวม 71,428 บาท และส่วนเกิน
มูลค่าหุน้ของบริษทัฯเพิ่มจาก 902,634,670 บาท เป็น 902,920,382 บาท 
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 ในเดือนกรกฎาคม 2560 มีการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ PSTC - W1 จ  านวน 8,400 หน่วย ตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18.2 บริษทัฯได้รับเงินเพิ่มทุนขา้งตน้จ านวนรวม 840 บาท และส่วนเกิน
มูลค่าหุน้ของบริษทัฯเพิ่มจาก 902,920,382 บาท เป็น 902,923,742 บาท 

18. ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

18.1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 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 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ: 

การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1 

เม่ือครบก าหนดระยะ 12 เดือน นบัแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถ
ใช้สิทธิไดร้้อยละ 25 ของจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรร โดยสามารถใช้สิทธิไดใ้นวนัก าหนดการใช้
สิทธิ และทุก 6 เดือนหลงัครบก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังน้ี ตลอดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ 

การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 2 

เม่ือครบก าหนดระยะ 18 เดือน นบัแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถ
ใช้สิทธิไดร้้อยละ 19 ของจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรร โดยสามารถใช้สิทธิไดใ้นวนัก าหนดการใช้
สิทธิ และทุก 6 เดือนหลงัครบก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังน้ี ตลอดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ 
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การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 3 

เม่ือครบก าหนดระยะ 24 เดือน นบัแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถ
ใช้สิทธิไดร้้อยละ 28 ของจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรร โดยสามารถใช้สิทธิไดใ้นวนัก าหนดการใช้
สิทธิ 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 

การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 7 

เม่ือครบก าหนดระยะ 48 เดือน นบัแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถ
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 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯบนัทึกค่าใช้จ่ายเป็น
จ านวน 0.8 ลา้นบาทและ 2.8 ลา้นบาท ตามล าดบั (2559: 2.1 ลา้นบาทและ 4.4 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
ซ่ึงรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯมีส่วนทุนจากการจ่าย
โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑจ์ านวน 6.7 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 4.0 ลา้นบาท) 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 ยอดคงเหลือของใบส าคญัแสดงสิทธิ PSTC - 
ESOP ท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิมีจ านวน 25,041,825 หน่วย  

18.2 ใบส าคญัแสดงสิทธิ PSTC - W1 

 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2559 บริษทัฯได้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 1  (PSTC - W1) เพื่อซ้ือ      
หุน้สามญัของบริษทัฯใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

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

การใช้สิทธิสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามเง่ือนไขการ
ปรับสิทธิ  

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

 เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2559 มีการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ PSTC-W1 จ  านวน 11,608 หน่วย 
ซ้ือหุ้นสามญัจ านวน 11,608 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท บริษทัฯไดรั้บเงินเพิ่มทุนขา้งตน้จ านวน 
5,804 บาท บริษทัฯจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2559 
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุ้นสามญัขา้งตน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแลว้ตั้งแต่
วนัท่ี 3 สิงหาคม 2559 เป็นตน้ไป 

 เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2560 มีการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ PSTC-W1 จ  านวน 714,280 หน่วย ซ้ือ
หุ้นสามญัจ านวน 714,280 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท บริษทัฯไดรั้บเงินเพิ่มทุนขา้งตน้จ านวน 
357,140 บาท บริษทัฯจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2560 
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุ้นสามญัขา้งตน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแลว้ตั้งแต่
วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2560 เป็นตน้ไป 
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 เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2560 มีการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ PSTC-W1 จ  านวน 8,400 หน่วย ซ้ือ
หุ้นสามญัจ านวน 8,400 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท บริษทัฯได้รับเงินเพิ่มทุนขา้งต้นจ านวน 
4,200 บาท บริษทัฯจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2560 
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุ้นสามญัขา้งตน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแลว้ตั้งแต่
วนัท่ี 2 สิงหาคม 2560 เป็นตน้ไป 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ยอดคงเหลือของใบส าคญัแสดงสิทธิ PSTC - W1 ท่ียงัไม่ไดใ้ช้สิทธิมี
จ านวน 441,517,182 หน่วย (31 ธนัวาคม 2559: 442,239,682 หน่วย) 

19. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 
ประกอบดว้ยรายการดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด 1,347 - 1,706 - 
ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่าง
ชัว่คราว (75) (406) (154) (406) 

(รายได้) ค่าใช้จ่าย ภาษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 
1,272 

 
(406) 

 
1,552 

 
(406) 

 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด 2,838 1,079 1,706 878 
ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่าง
ชัว่คราว (179) 1,014 (248) 1,014 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ใน 
   งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 
2,659 

 
2,093 

 
1,458 

 
1,892 
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 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 475 614 475 614 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 162 42 162 42 
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 1,584 1,352 1,584 1,283 
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 1,344 1,378 1,344 1,378 

รวม 3,565 3,386 3,565 3,317 

20. ก าไรต่อหุ้น 

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

 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ   
(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออก
อยู่ในระหว่างงวดกบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลง  
หุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ               
ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า  

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
 ก าไรส าหรับงวด  

จ านวนหุน้สามญั 
เฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

ก าไรต่อหุน้ 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของ 
      บริษทัฯ 12,201 25,545 4,432,619 0.00275 0.00576 
ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด      
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหพ้นกังาน  

      (PSTC - ESOP) - - 21,789   
    ใบส าคญัแสดงสิทธิ (PSTC - W1) - - 154,821   
ก าไรต่อหุ้นปรับลด      
   ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั      
      สมมติวา่มีการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 12,201 25,545 4,609,229 0.00265 0.00554 
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 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
 ก าไรส าหรับงวด  

จ านวนหุน้สามญั 
เฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

ก าไรต่อหุน้ 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของ 
      บริษทัฯ 38,153 50,645 4,432,541 0.00861 0.01143 
ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด      
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหพ้นกังาน  

      (PSTC - ESOP) - - 21,789   
    ใบส าคญัแสดงสิทธิ (PSTC - W1) - - 154,821   
ก าไรต่อหุ้นปรับลด      
   ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั      
      สมมติวา่มีการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 38,153 50,645 4,609,151 0.00828 0.01099 

 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
 ขาดทุนส าหรับงวด  

จ านวนหุน้สามญั 
เฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

ขาดทุนต่อหุน้ 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
   ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของ 
      บริษทัฯ (32,385) (9,652) 4,422,685 (0.00732) (0.00218) 
ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด      
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหพ้นกังาน  

      (PSTC - ESOP) - - 29,364   
    ใบส าคญัแสดงสิทธิ (PSTC - W1) - - 126,354   
ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด      
   ขาดทุนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั      
      สมมติวา่มีการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั (32,385) (9,652) 4,578,403 (0.00707) (0.00211) 

 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
 ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด  

จ านวนหุน้สามญั 
เฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
   ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของ 
      บริษทัฯ (14,475) 7,363 3,413,840 (0.0424) 0.00216 
ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด      
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหพ้นกังาน  

      (PSTC - ESOP) - - 28,548   
    ใบส าคญัแสดงสิทธิ (PSTC - W1) - - 66,175   
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด      
   ก าไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั      
      สมมติวา่มีการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั (14,475) 7,363 3,508,563 (0.00413) 0.00210 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 26  

21.     เงินปันผลจ่าย 
 

เงินปันผล 
 

อนุมติัโดย 
 

เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย

ต่อหุน้ 
  (พนับาท) (บาท) 

เงินปันผลจากการด าเนินงาน ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้   

   ประจ าปี 2558    เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 7,960 0.0018 

22. ส่วนงานด าเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน
ด าเนินงานท่ีรายงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนงานระบบไฟฟ้าควบคุม ส่วนงานไฟฟ้าจาก  รายการปรับปรุง  
 และระบบส ารองไฟฟ้า พลงังานทดแทน รวมส่วนงาน และตดัรายการระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 286,533 128,403 115,393 24,077 401,926 152,480 - - 401,926 152,480 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 56,587 348,306 - - 56,587 348,306 (56,587) (348,306) - - 
ดอกเบ้ียรับ 12,068 4,087 395 82 12,463 4,169 (12,327) (4,035) 136 134 

ดอกเบ้ียจ่าย (19,555) (5,030) (16,297) (9,689) (35,852) (14,719) 12,327 4,035 (23,525) (10,684) 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (1,466) (1,729) (24,920) (15,242) (26,386) (16,971) (2,160) (1,832) (28,546) (18,803) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (1,272) 406 - - (1,272) 406 - - (1,272) 406 

           
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 21,249 (13,088) (2,200) (14,324) 19,049 (27,412) (7,802) (5,928) 11,247 (33,340) 
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      (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนงานระบบไฟฟ้าควบคุม ส่วนงานไฟฟ้าจาก  รายการปรับปรุง  
 และระบบส ารองไฟฟ้า พลงังานทดแทน รวมส่วนงาน และตดัรายการระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 484,806 386,445 341,217 79,554 826,023 465,999 - - 826,023 465,999 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 106,131 400,658 - - 106,131 400,658 (106,131) (400,658) - - 
ดอกเบ้ียรับ 34,292 5,742 977 559 35,269 6,301 (34,906) (5,832) 363 469 

ดอกเบ้ียจ่าย (45,174) (7,552) (56,320) (15,356) (101,494) (22,908) 34,906 5,832 (66,588) (17,076) 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (4,578) (5,279) (72,733) (30,260) (77,311) (35,539) (6,524) (2,788) (83,835) (38,327) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (2,659) (2,093) - - (2,659) (2,093) - - (2,659) (2,093) 
           
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 39,762 2,256 23,123 (3,474) 62,885 (1,218) (27,685) (15,957) 35,200 (17,175) 

        สินทรัพย์ของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ ว ันท่ี 30 กันยายน 2560 และ ว ันท่ี                    
31 ธนัวาคม 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส่วนงานระบบไฟฟ้าควบคุม ส่วนงานไฟฟ้าจาก  รายการปรับปรุง  
 และระบบส ารองไฟฟ้า พลงังานทดแทน รวมส่วนงาน และตดัรายการระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

สินทรัพย์ของส่วนงาน 2,713,190 2,892,741 2,983,861 2,422,660 5,697,051 5,315,401 (2,266,864) (1,894,702) 3,430,187 3,420,699 

23. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

23.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาขายไฟฟ้า 

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

โรงไฟฟ้า
แห่งท่ี 

                                  
วนัที่ท  าสัญญา ท่ีตั้งโครงการ ก าลงัการผลิต วนัท่ีเร่ิมขายไฟฟ้า 

1 22 ตุลาคม 2551 จงัหวดับุรีรัมย ์ 950 กิโลวตัต ์ เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้
เม่ือวนัที่ 11 พฤษภาคม 2555 

2 28 ตุลาคม 2552 จงัหวดัอุดรธานี 998 กิโลวตัต ์ เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้ 
เม่ือวนัที่ 15 สิงหาคม 2554 

3 28 ตุลาคม 2552 จงัหวดัอุดรธานี 998 กิโลวตัต ์ เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้ 
เม่ือวนัที่ 22 สิงหาคม 2554 

4 10 มีนาคม 2553 จงัหวดับุรีรัมย ์ 8,000 กิโลวตัต ์ เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้ 
เม่ือวนัที่ 24 สิงหาคม 2558 
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โรงไฟฟ้า
แห่งท่ี 

                                  
วนัที่ท  าสัญญา ท่ีตั้งโครงการ ก าลงัการผลิต วนัท่ีเร่ิมขายไฟฟ้า 

5 23 มีนาคม 2555 จงัหวดัสุพรรณบุรี 4,000 กิโลวตัต ์ เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้ 
เม่ือวนัที่ 19 มีนาคม 2557 

6 17 สิงหาคม 2555 จงัหวดัสุพรรณบุรี 2,000 กิโลวตัต ์ เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้ 
เม่ือวนัที่ 20 ตุลาคม 2558 

7 29 พฤศจิกายน 2556 จงัหวดัสุพรรณบุรี 980 กิโลวตัต ์ เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้ 
เม่ือวนัที่ 9 มีนาคม 2557 

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

9 17 ธนัวาคม 2556 จงัหวดันนทบุรี 980 กิโลวตัต ์ เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้ 
เม่ือวนัที่ 10 ตุลาคม 2557 

10 14 มกราคม 2558 จงัหวดันครศรีธรรมราช 990 กิโลวตัต ์ ยงัไม่เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 

11 6 กรกฎาคม 2558 จงัหวดัสุโขทยั 990 กิโลวตัต ์ ยงัไม่เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 

12 6 กรกฎาคม 2558 จงัหวดัชยันาท 990 กิโลวตัต ์ ยงัไม่เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 

13 10 กรกฎาคม 2558 จงัหวดัอุดรธานี 990 กิโลวตัต ์ ยงัไม่เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 

14 4 สิงหาคม 2558 จงัหวดัเพชรบุรี 1,000 กิโลวตัต ์ เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้        
เม่ือวนัที่ 28 ธนัวาคม 2558 

15 11 กนัยายน 2558 จงัหวดัชลบุรี 990 กิโลวตัต ์ ยงัไม่เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 

16 2 ตุลาคม 2558 จงัหวดัก าแพงเพชร 990 กิโลวตัต ์ ยงัไม่เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 

17 2 ตุลาคม 2558 จงัหวดัสุพรรณบุรี 4,600 กิโลวตัต ์ ยงัไม่เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 

18 13  พฤศจิกายน 2558 จงัหวดัสกลนคร 990 กิโลวตัต ์ ยงัไม่เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า   
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 

19 22 สิงหาคม 2559 จงัหวดัสระแกว้ 4,999 กิโลวตัต ์ เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้        
เม่ือวนัที่ 5 มกราคม 2560 

20 22 สิงหาคม 2559 จงัหวดัสมุทรสงคราม 4,999 กิโลวตัต ์ เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้        
เม่ือวนัที่ 12 มกราคม 2560 

23.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการเช่าพื้นท่ีในอาคาร               
การเช่าพื้นท่ีส าหรับโรงผลิตกระแสไฟฟ้า อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 25 ปี 
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บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได ้
ดงัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม     
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม     
2559 

จ่ายช าระ     
ภายใน 1 ปี 15.4 4.4 6.5 1.4 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 49.5 10.7 18.9 1.2 
เกิน 5 ปี 227.1 51.5 84.4 - 

23.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกับ
สัญญาบริการและท่ีปรึกษามีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาบริการท่ี   
บอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม     

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม     

2559 

จ่ายช าระ     
ภายใน 1 ปี 2.0 0.4 1.8 2.5 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี - - - 1.1 

23.4 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัการซ้ือกจิการ 

 เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัการเขา้ซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน
จ านวนทั้งส้ิน 41,632,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 51 
ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ  ากดั (“บ๊ิกแก๊ส”) 
ในราคาหุ้นละประมาณ 32.43 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ินไม่เกิน 1,350,000,000 บาท แบ่งการ
จองซ้ือและช าระราคาหุ้นเพิ่มทุนบ๊ิกแก๊สเป็นสองคราว กล่าวคือ คร้ังท่ี 1 จ  านวน 800 ลา้นบาท ใน
เดือนตุลาคม 2560 และคร้ังท่ี 2 ในราคา 550 ลา้นบาท ภายในเดือนธนัวาคม 2560 บริษทัฯไดจ่้าย
ช าระค่าหุน้เพิ่มทุนคร้ังท่ี 1 จ  านวน 800 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 16 และวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 
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23.5 การค า้ประกนั 

 (1) ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 บริษัทฯค ้ าประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเช่ือให้แก่กิจการ                
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการอ่ืนในวงเงิน 190 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559:  220 ลา้นบาท) 

(2) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือค ้ าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร         
ในนามของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเพื่อค ้าประกนัการปฏิบติังานตามสัญญาจ านวนเงินรวม
ประมาณ 78 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: 62 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 70 ล้านบาท                      
31 ธนัวาคม 2559: 57 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริษทัฯ  

24. สินทรัพย์และหนีสิ้นทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินคา้เป็น
เงินตราต่างประเทศ บริษทัฯไดต้กลงท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซ่ึงส่วนใหญ่      
มีอายสุัญญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ดงัน้ี 

สกุลเงิน 
สินทรัพยท์างการเงิน          

ณ วนัท่ี 
หน้ีสินทางการเงิน              

ณ วนัท่ี 
อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                    

ณ วนัท่ี 

 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

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

เหรียญสหรัฐอเมริกา - - 1.9 4.4 33.53 36.00 

ยโูร - - 1.2 - 39.68 - 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มียอดคงเหลือของสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

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 - 
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25. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสิน                  
ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ 
ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินดงักล่าวแทน 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

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

ระดบั 1 ใช้ขอ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่างเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพ
คล่อง 

ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรง
หรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการ
ประมาณข้ึน  

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2560 

 งบการเงินรวม  

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้     
   ตราสารทุน - 3,410 - 3,410 
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(หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2560 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้     
   ตราสารทุน - 1,965 - 1,965 

 

(หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2559 

 งบการเงินรวม  

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
    เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ตราสารทุน - 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     
    เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ตราสารทุน - 281,647 - 281,647 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม และขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน           
ท่ีประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  
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26. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

26.1  ในระหว่างวนัท่ี 16 - 18 ตุลาคม 2560 บริษทัฯได้เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่มีประกนั             
ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู ้แทนถือหุ้นกู้จ  านวน 711.6 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 5                       
ครบก าหนดช าระคืนในเดือนเมษายน 2561 โดยเสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบนัและ/หรือผูถื้อหุ้น                  
รายใหญ่ภายในประเทศ 

26.2 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัในเร่ืองต่าง ๆ 
ดงัต่อไปน้ี 

 1. อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจ านวน 265,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 491,337,613.50 บาท เป็นจ านวน 756,337,613.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน
จ านวน 2,650,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท (“หุ้นสามญัเพิ่มทุน”) เพื่อจดัสรร
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

 2. อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 2,650,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 
บาทให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private placement) โดยเสนอขายหุ้นสามัญจ านวนไม่เกิน 
2,000,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.72 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้ งส้ิน 1,440,000,000 บาทให้แก่
บุคคลเฉพาะเจาะจงทั้งส้ิน 22 ราย และเสนอขายหุ้นสามญัส่วนท่ีเหลือในคราวเดียวหรือ        
หลายคราวให้แก่บุคคลในวงจ ากดั ภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับจากวนัท่ีท่ีประชุม         
ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัในราคาเสนอขายไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั
ของหุน้สามญัของบริษทัฯในตลาดหลกัทรัพยน์ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัท าการติดต่อกนัแต่   
ไม่เกินสิบหา้วนัท าการก่อนการก าหนดราคาเสนอขาย 

27. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ 
บริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 


