
 

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหว่างกาล 
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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับ   
งวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และ    
งบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของ
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและได้สอบทานข้อมูลทางการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหารของกิจการเปน็
ผู้รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านีต้ามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34    
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า 

ขอบเขตการสอบทาน  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เร่ือง การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น 
การสอบทานนี้มีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้       
ความเชื่อมั่นว่าจะพบเร่ืองที่มีนัยส าคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดง
ความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน 

ข้อสรุป  

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า  
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทย่อย เกี่ยวกับการที่บริษัทฯได้เข้า
ซื้อกิจการของบริษัทแห่งหนึ่งในระหว่างไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่างด าเนินการจัดให้มี
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันซื้อกิจการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้ให้ข้อสรุปอย่างมี
เงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด 

 

 

 

พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 

บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
กรุงเทพฯ: 14 สิงหาคม 2561 
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บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561  

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและ     
มีภูมิล าเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการจ าหน่ายและติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุม
และระบบส ารองไฟฟ้าทุกชนิด และก่อสร้างโรงไฟฟ้า และผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ให้กับภาครัฐ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่อาคารพีเอสที เลขที่ 325/1 
ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง              
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล โดยบริษัทฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจ าปี 

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีที่น าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์    
ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่น าเสนอซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผู้ใช้งบการเงินควรใช้         
งบการเงินระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจ าปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย      
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลนี้ได้จัดท าขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่  31 ธันวาคม 2560 และได้รวมงบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่                     
30 มิถุนายน 2561 ของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้ 
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  จัดตั้งขึ้น  
ชื่อบริษัท ลักษณะของธุรกจิ ในประเทศ อัตราร้อยละที่ถือหุ้น 

   30 มิถุนายน  
2561 

31 ธันวาคม    
2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯโดยตรง     
บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย 100 100 
บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย 100 100 
บริษัท วินด์โกกรีน จ ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ไทย 100 100 
บริษัท ไบโอโกกรีน จ ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล ไทย 100 100 
บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย 100 100 
บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จ ากัด ผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ไทย 100 100 
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากัด ลงทุนในบริษัทอ่ืน ไทย 100 100 
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี  1  จ ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล ไทย 100 100 
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี  2  จ ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย 100 100 
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี  3  จ ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ไทย 100 100 
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี  4  จ ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ไทย 100 100 
บริษัท พีเอสทซีี เอนจิเนียริ่ง จ ากัด ก่อสร้างโรงไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ ไทย 51 51 
บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ ไทย 100 100 
บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน  
   เพาเวอร ์จ ากัด 

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ ไทย 100 100 

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 จ ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ไทย 100 100 
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 จ ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ไทย 100 100 
บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว ไทย 51 51 
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากัด (ถือหุ้นร้อยละ 100)    
บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล ไทย 100 100 
บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ ไทย 100  100  
บริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จ ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ ไทย 100 100 
บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 จ ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ไทย 100 100 
บริษัท พีเอสทซีี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ลงทุนในบริษัทอ่ืน ไทย 100 100 
   (เดิมชื่อ “บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 2 จ ากัด”)    
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด (ถือหุ้นร้อยละ 100)    
บริษัท ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด ขนส่งน้ ามันโดยระบบขนส่งทางท่อ ไทย 51 51 
บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จ ีคอร์ปอเรชั่น จ ากัด สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ไทย 51 - 
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1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

           ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

           ในระหว่างงวด บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้
ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่ เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหา          
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและ
อธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของ
บริษัทฯและบริษัทย่อย 

           ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

           ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง 
รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 หลักการส าคัญของมาตรฐานดังกล่าวสรุปได้ดังนี้ 

           มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 

           มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 เร่ือง สัญญา
ก่อสร้าง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เร่ือง รายได้ และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง 
กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กับสัญญาที่ท ากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้น
สัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับนี้ได้ก าหนดหลักการ             
5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ท ากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ใน
จ านวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือ
บริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และก าหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและ
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน  

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อ           
งบการเงินในปีที่เร่ิมน ามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ 

2. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับที่ใช้ใน
งบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  
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3. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุปได้ดังนี้ 
  รายช่ือ ลักษณะความสัมพันธ์ 
บริษทั กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ ากัด บริษทัย่อย 
บริษทั โซล่าร์โกกรีน จ ากัด บริษทัย่อย 
บริษทั วินด์โกกรีน จ ากัด บริษทัย่อย 
บริษทั ไบโอโกกรีน จ ากัด บริษทัย่อย 
บริษทั เพาเวอร์ วี กรีน จ ากัด บริษทัย่อย 
บริษทั พีเอสที (อุบลราชธานี) จ ากัด บริษทัย่อย 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากัด บริษทัย่อย 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ ากัด บริษทัย่อย 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ ากัด บริษทัย่อย 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จ ากัด บริษทัย่อย 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ ากัด บริษทัย่อย 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 จ ากัด บริษทัย่อย 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 จ ากัด บริษทัย่อย 
บริษทั พีเอสทีซี เอนจิเนียริง่ จ ากัด บริษทัย่อย 
บริษทั นวรัตน์ บเีวอร์เรส จ ากัด บริษทัย่อย 
บริษทั อรัญ เพาเวอร์ จ ากัด บริษทัย่อย 
บริษทั เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ ากัด บริษทัย่อย 
บริษทั บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด บริษทัย่อย 
บริษทั เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ ากัด บริษทัย่อย (ถือหุน้โดยบริษทัย่อย) 
บริษทั โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ ากัด บริษทัย่อย (ถือหุน้โดยบริษทัย่อย) 
บริษทั โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จ ากัด บริษทัย่อย (ถือหุน้โดยบริษทัย่อย) 
บริษทั พีเอสที เอ็มเอสดบับลิว 1 จ ากัด บริษทัย่อย (ถือหุน้โดยบริษทัย่อย) 
บริษทั พีเอสทีซี อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด บริษทัย่อย (ถือหุน้โดยบริษทัย่อย) 
   (เดิมชื่อ “บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 2 จ ากัด)  
บริษทั ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด บริษทัย่อย (ถือหุน้โดยบริษทัย่อย) 
บริษทั เจเอ็น เอน็เนอรจ์ี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษทัย่อย (ถือหุน้โดยบริษทัย่อย) 
บริษทั พีวี กรีน จ ากัด เงินลงทุนอื่น (ถือหุ้นโดยบรษิัทฯ) 
บริษทั ไลท์อัพ ดีไซน์ จ ากัด เงินลงทุนอื่น (ถือหุ้นโดยบรษิัทฯ) 
บริษทั ทริปเปิ้ล เอส อีโค่ จ ากัด เงินลงทุนอื่น (ถือหุ้นโดยบรษิัทยอ่ย) 
บริษทั เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้น 
บริษทั ไอเซอร์วิสส์แอนด์ซัพพลาย จ ากัด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
กลุ่มบริษัทในเครือทีซีซีที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
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  รายช่ือ ลักษณะความสัมพันธ์ 

กองทุนรวมรีเจนท์โกลด์พร็อพเพอร์ตี้ฟันด ์ ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง อิมพีเรียลเวลธ์ ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าไทยคอมเมอร์เชียล 
อินเวสเม้นต ์

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อินเวสเมน้ต์ ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
กรรมการ กรรมการของบรษิัทฯและบรษิัทย่อย 

ในระหว่างงวด บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ 
บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุป
ได้ดังนี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย     
 รายได้จากการก่อสร้าง - - 52.6 - ต้นทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
 รายได้จากการบริการ - - - 0.1 ต้นทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
 รายได้อื่น - - 3.9 2.2 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบี้ยรับ - - 10.5 11.6 อัตราร้อยละ 5 ต่อปี          

(2560: รอ้ยละ 5 - 5.5 ต่อปี) 
 เงินปันผลรับ - - 6.2 - ตามที่ประกาศจ่าย 
ดอกเบี้ยจ่าย - - 3.8 0.1 อัตราร้อยละ 0.9, 4, 5 และ 6 

ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.9 ต่อปี) 
รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน     

  รายได้จากการขาย   - 0.6 - 0.6 ต้นทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
   ค่าใช้จ่ายอื่น 0.3 0.3 0.3 0.3 ราคาทุนและราคาตามสัญญา 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย     
 รายได้จากการก่อสร้าง - - 87.8 - ต้นทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
 รายได้จากการบริการ - - - 0.8 ต้นทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
 รายได้อื่น - - 7.9 5.4 ราคาตามสัญญา 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

ดอกเบี้ยรับ - - 21.6 22.1 อัตราร้อยละ 5 ต่อปี           
(2560: รอ้ยละ 5 - 5.5 ต่อปี) 

เงินปันผลรับ - - 15.6 7.0 ตามที่ประกาศจ่าย 
ดอกเบี้ยจ่าย - - 8.3 0.2 อัตราร้อยละ 0.9, 4, 5 และ 6 

ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.9 ต่อปี) 
รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน     

 รายได้จากการขาย - 0.7 - 0.7 ต้นทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
 ค่าใช้จ่ายอื่น 0.5 0.4 0.5 0.4 ราคาทุนและราคาตามสัญญา 

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 
31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังน้ี 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน          

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
30 มิถุนายน

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 5)    
   บริษัทย่อย - - 265,756 155,114 
   บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ     
      ร่วมกัน) 1,041 3,313 1,041 3,313 
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กจิการที่เกี่ยวข้องกัน 1,041 3,313 266,797 158,427 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 14)    
   บริษัทย่อย - - 8,101 2,452 
   บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ     
      ร่วมกัน) 265 282 265 282 
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 265 282 8,366 2,734 
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เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่  30 มิถุนายน 2561 และ                 
31 ธันวาคม 2560 และการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังน้ี  

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่ ในระหว่างงวด ณ วันที ่
 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มข้ึน ลดลง 30 มิถุนายน 2561 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
 บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากัด 10,000 - - 10,000 
 บริษัท ไบโอโกกรีน จ ากัด 14,684 200 - 14,884 
 บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ ากดั 53,641 3,600 (11,400) 45,841 
 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากัด 274,208 - - 274,208 
 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ ากัด 29,257 400 (15,374) 14,283 
 บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ ากัด 358,400 2,000 - 360,400 
 บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จ ากัด 59,661 400 - 60,061 
 บริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จ ากัด 12,915 3,737 (16,652) - 
 บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ ากัด 58,431 21,193 (79,624) - 
 บริษัท พีเอสทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด - 639 - 639 
 871,197 32,169 (123,050) 780,316 

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันและถึงก าหนดช าระคืน
เมื่อทวงถาม โดยคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ต่อปี (31 ธันวาคม 2560: ร้อยละ 5 ต่อปี) 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่  30 มิถุนายน 2561 และ                 
31 ธันวาคม 2560 และการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังน้ี  

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่ ในระหว่างงวด ณ วันที ่
 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มข้ึน ลดลง 30 มิถุนายน 2561 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
   บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ ากัด 25,950 - - 25,950 
 25,950 - - 25,950 

 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันและมีก าหนดช าระคืน
หลังจากที่บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ ากัด จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารเสร็จสิ้นแล้ว โดยคิด
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ต่อปี (31 ธันวาคม 2560: ร้อยละ 5 ต่อปี) 
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เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่  30 มิถุนายน 2561 และ                          
31  ธันวาคม 2560 และการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังน้ี  

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่ ในระหว่างงวด ณ วันที ่

 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มข้ึน ลดลง 30 มิถุนายน 2561 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน   
ผู้ถือหุ้น - 100,000 - 100,000 
 - 100,000 - 100,000 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่ ในระหว่างงวด ณ วันที ่

 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มข้ึน ลดลง 30 มิถุนายน 2561 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน   
บริษัทย่อย     
    บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี  1  จ ากัด 23,806 - (17,454) 6,352 
    บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี  3  จ ากัด 3,500 - - 3,500 
    บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี  4  จ ากัด 29,320 - - 29,320 
   บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี  7  จ ากัด 2,000 - - 2,000 
 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี  8  จ ากัด 4,600 - - 4,600 
 บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ ากัด 6,600 3,500 (500) 9,600 
 บริษัท วินด์โกกรีน จ ากัด 600 - - 600 
 บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ ากัด 204,458 - (26,086) 178,372 
 บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด - 200,000 (145,000) 55,000 
 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากัด - 18,702 (1,348) 17,354 
ผู้ถือหุ้น - 100,000 - 100,000 
 274,884 322,202 (190,388) 406,698 

          เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันและถึงก าหนดช าระคืน
เมื่อทวงถาม โดยคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ  0.9, 4, 5 และ 6 ต่อปี (31 ธันวาคม 2560: ร้อยละ 0.9     
ต่อปี) 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหว่างงวด บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 9.2 5.4 6.1 5.4 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 0.2 0.2 0.1 0.2 
ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 0.1 0.3 0.1 0.3 
รวม 9.5 5.9 6.3 5.9 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 18.1 10.8 11.8 10.8 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 0.4 0.3 0.2 0.3 
ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 0.2 0.7 0.2 0.7 
รวม 18.7 11.8 12.2 11.8 

ภาระค้ าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 บริษัทฯมีภาระจากการค้ าประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 21.5 
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4. เงินลงทุนชั่วคราว 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

เงินฝากประจ า 15,411 11 - - 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเ์พื่อค้า 3,419 3,437 1,969 2,002 
บวก: ก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม ่     
   เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง     
   มูลค่าเงินลงทุน 14 (19) 7 (33) 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเ์พื่อค้า     
   - มูลค่ายุติธรรม 3,433 3,418 1,976 1,969 
รวมเงินลงทนุชั่วคราว 18,844 3,429 1,976 1,969 

5. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก าหนดช าระ     
ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 1,041 3,183 1,045 3,183 
ค้างช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  - 130 - 157 
 3 - 6 เดือน - - - - 
 6 - 12 เดือน - - 26 372 
   มากกวา่ 12 เดือน - - 7,591 8,995 
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,041 3,313 8,662 12,707 
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(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน     
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก าหนดช าระ     
ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 272,226 143,415 166,609 58,134 
ค้างช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  115,416 94,851 70,419 13,842 
 3 - 6 เดือน 34,530 115,472 32,339 92,404 
 6 - 12 เดือน 80,078 31,290 63,688 1,483 
 มากกว่า 12 เดือน 9,819 28,158 3,860 2,377 

รวม 512,069 413,186 336,915 168,240 
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (10,330) (3,649) (2,822) (2,377) 

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกีย่วข้องกัน    
- สุทธ ิ 501,739 409,537 334,093 165,863 

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 502,780 412,850 342,755 178,570 

ลูกหนี้อื่น     
ลูกหนี้อื่น - กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน - - 14,005 9,672 
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไมเ่กี่ยวข้องกัน 23,358 16,831 242 310 
เงินทดรองจ่ายอื่น 29,662 1,060 8,501 761 
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 71,895 57,717 
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 273 387 102 172 
รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 172,235 78,331 
รายได้ค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 121,352 118,236 46,828 24,834 

รวมลูกหนี้อื่น 174,645 136,514 313,808 171,797 

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 677,425 549,364 656,563 350,367 
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6. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม  

  
ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทนุให้
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

สินค้าส าเร็จรูป 61,143 65,477 (1,382) (1,062) 59,761 64,415 
งานระหว่างท า 23,620 13,685 - - 23,620 13,685 
วัตถุดิบ/วัสดุอะไหล่ 40,728 41,805 - (48) 40,728 41,757 
สินค้าระหว่างทาง 67 915 - - 67 915 

รวม 125,558 121,882 (1,382) (1,110) 124,176 120,772 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทนุให้
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

สินค้าส าเร็จรูป 35,553 34,205 (1,382) (1,062) 34,171 33,143 
งานระหว่างท า 23,620 13,685 - - 23,620 13,685 
สินค้าระหว่างทาง 67 915 - - 67 915 

รวม 59,240 48,805 (1,382) (1,062) 57,858 47,743 

7. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ าประกัน 

 ยอดคงเหลือนี้  คือ เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ า ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยได้น าไป           
ค้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและการออกหนังสือค้ าประกันธนาคารของบริษัทฯ และ      
ค้ าประกันการน าเข้าเคร่ืองจักรและเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อย 
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8. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

บริษัท ทุนช าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
 30 มิถุนายน 

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง       
บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ ากัด 57,000 57,000 100 100 57,000 57,000 
บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ ากัด 20,000 20,000 100 100 20,000 20,000 
บริษัท วินด์โกกรีน จ ากัด 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 
บริษัท ไบโอโกกรีน จ ากัด 18,100 18,100 100 100 18,100 18,100 
บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากัด 20,000 20,000 100 100 20,000 20,000 
บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จ ากัด 500 500 100 100 500 500 
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากัด 155,000 155,000 100 100 154,999 154,999 
บรษิัท พีเอสที เอนเนอร์ยี  1 จ ากัด 25,000 25,000 100 100 24,999 24,999 
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี  2 จ ากัด 65,700 65,700 100 100 65,700 65,700 
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี  3 จ ากัด 3,925 3,925 100 100 3,925 3,925 
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี  4 จ ากัด 30,000 30,000 100 100 30,000 30,000 
บริษัท พีเอสทซีี เอนจิเนียริ่ง จ ากัด 5,000 5,000 100 100 5,000 5,000 
บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ ากัด 50,000 50,000 51 51 23,715 23,715 
บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ ากัด 386,000 386,000 100 100 405,000 405,000 
บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน  
   เพาเวอร์ จ ากัด                                             

 
181,000 

 
181,000 

 
100 

 
100 

 
196,998 

 
196,998 

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 7  จ ากัด 2,575 2,575 100 100 2,575 2,575 
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 จ ากัด 5,075 5,075 100 100 5,075 5,075 
บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด 408,160 408,160 51 51 1,350,000 1,350,000 
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากัด (ถือหุ้นร้อยละ 100)    
บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ ากัด 280,000 280,000 100 100 - - 
บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ ากัด 128,500 128,500 100 100 - - 
บริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จ ากัด 14,500 14,500 100 100 - - 
บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 จ ากัด 25 25 100 100 - - 
บริษัท พีเอสทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 25 25 100 100 - - 
   (เดิมชื่อ “บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 2 จ ากัด”)    
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด (ถือหุ้นร้อยละ 100)    
บริษัท ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด 300,000 100,000 51 51 - - 
บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จ ีคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 100,000 - 51 - - - 
รวม     2,384,586 2,384,586 
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ในเดือนตุลาคม 2560 บริษัทฯได้ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด และ
บริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กลุ่มบริษัท BGT”) ในสัดส่วนร้อยละ 51 โดยบริษัทฯได้จ่ายช าระ
เงินเพื่อซื้อธุรกิจดังกล่าวเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,350 ล้านบาท 

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่ รับมาจากกลุ่มบริษัท BGT ณ วันที่ซื้อมี
รายละเอียดดังน้ี  

 พันบาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 51,692 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 754,072 
สินค้าคงเหลือ 33,488 
เงินให้กู้ยืม 4,720 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 11,993 
เงินฝากประจ าที่ติดภาระค้ าประกัน 60,659 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  139,856 
ผลแตกต่างระหว่างเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน 
   กับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย 773,607 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  144 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 6,593 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (3,992) 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน (217,875) 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (43,600) 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (9,027) 
เงินกู้ยืมระยะยาว (2,702) 
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ (6,073) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (1,026) 

สินทรัพย์สุทธิของกลุ่มบรษิัท BGT 1,552,529 
สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 51 
สินทรัพย์สุทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ 791,790 
บวก: ผลแตกต่างระหว่างเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนกับ 
 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย 558,210 
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 1,350,000 
หัก: เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย (51,692) 
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 1,298,308 
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ในปัจจุบัน บริษัทฯอยู่ระหว่างด าเนินการเพื่อจัดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มา
และหนี้สินที่รับมา ณ วันซื้อกิจการ เพื่อปันส่วนต้นทุนการซื้อธุรกิจให้แก่รายการดังกล่าว โดยการ
วัดมูลค่านี้ส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับการระบุและวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนบางรายการ ซึ่งจะถูกด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อกิจการ
ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
โดยในระหว่างช่วงเวลาในการวัดมูลค่านี้ หากบริษัทฯได้รับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง
และสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อกลุ่มบริษัท BGT จะท าการปรับปรุงประมาณการที่เคย
รับรู้ไว้ ณ วันซื้อเพื่อสะท้อนข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ 
ณ วันซื้อกิจการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯบันทึกผลแตกต่างระหว่างเงินสดจ่ายเพื่อ
ซื้อเงินลงทุนในกลุ่มบริษัท BGT กับมูลค่าสุทธิตามบัญชีของ กลุ่มบริษัท BGT จ านวน 558 ล้าน
บาท ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมภายใต้หัวข้อ “ผลแตกต่างระหว่างเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน
กับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย” 

ในระหว่างปี 2560 บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “BGT”) ได้ลงทุนในหุ้น
สามัญของ บริษัท ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “TPN”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 
โดย BGT ได้จ่ายช าระเงินเพื่อซื้อธุรกิจดังกล่าวเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 800 ล้านบาท 

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาจาก TPN ณ วันที่ซื้อมีรายละเอียดดังน้ี  
 พันบาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 788 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 2,486 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4,401 
เงินฝากประจ าที่ติดภาระค้ าประกัน 50,000 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  68,324 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  15 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (58) 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน (53,800) 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (43,600) 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (808) 
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ (1,355) 
สินทรัพย์สุทธิของ TPN 26,393 
บวก: ผลแตกต่างระหว่างเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนกับ 
 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย 773,607 
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 800,000 
หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย (788) 
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 799,212 
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ต่อมา ในเดือนมกราคม 2561 BGT ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “JN”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยบริษัทฯได้จ่ายช าระเงินเพื่อซื้อธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 100 ล้านบาท 

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาจาก JN ณ วันที่ซื้อมีรายละเอียดดังน้ี  

 พันบาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,140 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 1,504 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 11,112 
เงินฝากประจ าที่ติดภาระค้ าประกัน 4,693 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 10) 387,518 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (หมายเหตุ 11) 20 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 127 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี้อ่ืน (142,389) 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (60,000) 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (119,895) 
สินทรัพย์สุทธิของ JN 88,830 
บวก: ผลแตกต่างระหว่างเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนกับ 
 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย 11,170 
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 100,000 
หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย (6,140) 
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 93,860 

ในปัจจุบัน BGT อยู่ระหว่างด าเนินการเพื่อจัดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและ
หนี้สินที่รับมา ณ วันซื้อกิจการ เพื่อปันส่วนต้นทุนการซื้อธุรกิจให้แก่รายการดังกล่าว โดยการวัด
มูลค่านี้ส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับการระบุและวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนบางรายการ ซึ่งจะถูกด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อกิจการ
ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
โดยในระหว่างช่วงเวลาในการวัดมูลค่านี้ หาก BGT ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง
และสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อ TPN และ JN จะท าการปรับปรุงประมาณการที่เคยรับรู้
ไว้ ณ วันซื้อเพื่อสะท้อนข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่        
ณ วันซื้อกิจการ โดย BGT บันทึกผลแตกต่างระหว่างเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนกับมูลค่าสุทธิตาม
บัญชีของ TPN และ JN จ านวน 785 ล้านบาท ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมภายใต้หัวข้อ          
“ผลแตกต่างระหว่างเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย” 
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ในเดือนมิถุนายน 2561 บริษัท ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
2,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยเรียกช าระค่า
หุ้น ร้อยละ 100 เป็นเงิน 200 ล้านบาท บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด ได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ
บริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ านวนเงิน 200 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท
ดังกล่าว 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯได้รับเงินปันผลจาก
บริษัทย่อยจ านวน 6.2 ล้านบาทและ 15.6 ล้านบาท ตามล าดับ  (งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่                 
30 มิถุนายน 2560: 7.0 ล้านบาท) 

9. เงินลงทุนอื่น 

 เงินลงทุนอื่นตามที่แสดงในงบการเงิน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
บริษัท ทุนช าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษัท พีวี กรีน จ ากัด 18,000 18,000 19.99 19.99 3,598 3,598 
บริษัท ไลท์อัพ ดีไซน์ จ ากัด 75,800 75,800 10.00 10.00 20,000 20,000 
บริษัท ทริปเปิ้ล เอส อีโค ่จ ากัด 60,000 60,000 15.00 15.00 9,000 9,000 
รวม     32,598 32,598 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
บริษัท ทุนช าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษัท พีวี กรีน จ ากัด 18,000 18,000 19.99 19.99 3,598 3,598 
บริษัท ไลท์อัพ ดีไซน์ จ ากัด 75,800 75,800 10.00 10.00 20,000 20,000 
รวม     23,598 23,598 
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10. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่                           
30 มิถุนายน 2561 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 2,612,410 360,977 
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน 624,037 177,370 
เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย   
    (หมายเหตุ 8) 387,518 - 
จ าหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
   ณ วันที่จ าหน่าย 

 
(301,585) 

 
(174,567) 

โอนไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (23) - 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับงวด (52,600) (7,984) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 3,269,757 355,796 

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯถูกน าไปจดจ านองไว้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพื่อ                
ค้ าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ 

ที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองจักร แผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยบางแห่งถูกน าไปจดจ านองเพื่อค้ าประกัน
เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียานพาหนะและอุปกรณ์ซึ่งได้มาภายใต้สัญญา
เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ านวนประมาณ  344 ล้านบาท           
(31 ธันวาคม 2560: 26 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 174 ล้านบาท 31 ธันวาคม 2560 : ไม่มี) 
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11.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
2561 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 281,503 1,233 
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน 1,239 - 
เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย   
   (หมายเหตุ 8) 20 - 
รับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 23 - 
ค่าตัดจ าหน่ายค่าเสื่อมราคาส าหรับงวด (5,783) (333) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 277,002 900 

12. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พันบาท) 

 อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม                            งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 มิถุนายน           
2561 

31 ธันวาคม         
2560 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร MOR, MOR + 5, 
Spread + 1.5% 

MOR, MOR + 0.5 
63,458 9,671 3,168 - 

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 4, 4.25, 5.52                    
MLR - 1.25,         

MLR - 2 

4, 4.75, 5,  
 MLR - 2 

379,500 475,000 261,000 475,000 
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท MMR, MLR - 2     

BR + 0.5 
MMR, MLR - 1.5,  

STP + 2, USDMIT + 4, 
Libor + 1.5 143,298 125,983 143,298 125,724 

หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย - (843) - (843) 
รวม   586,256 609,811 407,466 599,881 

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารค้ าประกันโดยเงินฝากประจ าของบริษัทฯและบริษัทย่อย และ                  
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินค้ าประกันโดยการจ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ  
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13.     หุ้นกู ้

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2559 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการ
ออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น และ/หรือ ระยะยาวในรูปแบบของตั๋วแลกเงิน และ/หรือ  
หุ้นกู้ของบริษัทฯในวงเงินจ านวนไม่เกิน 1,500 ล้านบาท หรือเงินสกุลอ่ืนในวงเงินเทียบเท่าเพื่อใช้
ช าระหนี้เดิม เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยเสนอ
ขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ 

ในระหว่างปี 2560 และไตรมาสปัจจุบัน บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ 
ไม่มีผู้ แทนถือหุ้นและไม่ด้อยสิทธิ  โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุน  และ /หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภายในประเทศซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

    (หน่วย: พันบาท) 
    งบการเงินรวม / งบการเงนิ

เฉพาะกิจการ 

 อัตราดอกเบี้ย   30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
หุ้นกู ้ (ร้อยละต่อป)ี อายุ ครบก าหนด 2561 2560 

ครั้งที่ 1/2560 5 6 เดือน เมษายน 2561 - 180,000 
ครั้งที่ 1/2561 5 6 เดือน ตุลาคม 2561 250,000 - 
หัก: ค่าใช้จ่ายทางตรงในการ 
   ออกหุ้นกู้รอตัดจ่าย 

    
(167) 

 
(648) 

หุ้นกู้ - สุทธ ิ    249,833 179,352 

14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 มิถุนายน 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 207,213 148,328 115,268 26,894 

เจ้าหนี้อื่น - กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 265 282 265 282 
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไมเ่กี่ยวข้องกัน 27,650 33,518 7,241 6,809 
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกัน - - 8,101 2,452 
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่ไมเ่กี่ยวข้องกัน 5,647 5,162 2,532 2,154 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 88,014 94,642 61,140 17,035 

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 328,789 281,932 194,547 55,626 
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15. เงินกู้ยืมระยะยาว 

    (หน่วย: พันบาท) 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

เงินกู ้
อัตราดอกเบี้ย       
(ร้อยละ) การช าระคืน 

30 มิถุนายน  
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

30 มิถุนายน  
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

1 MLR - 1.25 ช าระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน เดือนละ 1.4 
ล้านบาท และเดือนสุดท้าย 1.3 ล้านบาท 
ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 7 ป ี6 เดือน
นับแต่วันเบิกรับเงินกู ้

7,729 16,309 - - 

2 MLR - 1.25 ช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
เดือนละ 0.47 ล้านบาท ตามที่ระบุใน
สัญญาให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 7 ปี    
นับแต่วันเบิกรับเงินกู ้

6,056 8,695 6,056 8,695 

3 MLR-1.25 ช าระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน เดือนละ 0.30 - 
0.38 ล้านบาท ตามที่ระบุในสัญญาให้เสร็จ
สิ้นภายในระยะเวลา 10 ปี  นับแต่วันเบกิ
รับเงินกู ้

27,173 29,075 - - 

4 5.75 ช าระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน เดือนละ 0.35 
ล้านบาท ตามที่ระบุในสัญญาให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลา 7 ปี   นับแต่วันเบิกรบั
เงินกู ้

15,300 17,400 - - 

5 MLR - 2.025 ช าระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน เดือนละ 0.55 
ล้านบาท ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 7  ปี
นับแต่วันเบิกรับเงินกู ้

27,285 30,555 27,285 30,555 

6 MLR - 0.5 ช าระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน เดือนละ 0.10 
ล้านบาท ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 4 ปี 
8 เดือน นับแต่วันเบิกรับเงินกู ้

46 732 - - 

7 MLR - 0.5 ช าระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน เดือนละ 0.62 
ล้านบาท ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 4 ปี 
8 เดือน นับแต่วันเบิกรับเงินกู ้

22,058 10,021 - - 

8 MLR - 1 ช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน 
เดือนละ 4.70 ล้านบาท ตามที่ระบุใน
สัญญาให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 6 ปี    
นับแต่วันเบิกรับเงินกู ้

132,697 156,719 - - 

9 MLR - 1 ช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน 
เดือนละ 1.80 ล้านบาท ตามที่ระบุใน
สัญญาให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 6 ปี    
นับแต่วันเบิกรับเงินกู ้

35,830 45,449 - - 

10 MLR - 1 ช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน 
เดือนละ 1.80 ล้านบาท ตามที่ระบุใน
สัญญาให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 6 ปี    
นับแต่วันเบิกรับเงินกู ้

53,498 62,623 - - 

11 MLR - 1 ช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน 
เดือนละ 0.62 ล้านบาท ตามที่ระบุใน
สัญญาให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 6 ปี 6 
เดือน นับแต่วันเบิกรับเงินกู ้

16,952 20,137 - - 

 

 



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

 22  

    (หน่วย: พันบาท) 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

เงินกู ้
อัตราดอกเบี้ย       
(ร้อยละ) การช าระคืน 

30 มิถุนายน  
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

30 มิถุนายน  
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

12 MLR - 1.5 ช าระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน เดือนละ 1.30 
ล้านบาท ให้เสร็จภายในระยะเวลา 10 ปี      
6 เดือน นับแต่วันเบิกรับเงินกูง้วดแรก 

- 146,343 - - 

13 MLR - 1.5 ช าระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน เดือนละ 1.36 
ล้านบาท ให้เสร็จภายในระยะเวลา 10 ปี      
6 เดือน นับแต่วันเบิกรับเงินกูง้วดแรก 

- 151,760 - 151,760 

14 MLR-1.5 ช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน 
 เดือนละ 2.98 ล้านบาทให้เสรจ็สิ้นภายใน
ระยะเวลา 7 ปี นับแต่วันเบกิรับเงินกู ้

226,160 244,040 - - 

15 MLR ช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน 
 เดือนละ 5,300 บาทให้เสรจ็สิ้นภายใน
ระยะเวลา 7 ปี นับแต่วันเบกิรับเงินกู ้

161 187 - - 

16 MLR ช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน 
 เดือนละ 5,900 บาทให้เสรจ็สิ้นภายใน
ระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันเบกิรับเงินกู ้

102 134 - - 

17 MLR ช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน 
 เดือนละ 19,000 บาทให้เสรจ็สิ้นภายใน
ระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันเบกิรับเงินกู ้

541 636 - - 

18 MLR ช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน 
 เดือนละ 17,000 บาทให้เสรจ็สิ้นภายใน
ระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันเบกิรับเงินกู ้

305 396 - - 

19 MLR ช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน 
 เดือนละ 25,500 บาทให้เสรจ็สิ้นภายใน
ระยะเวลา 7 ปี นับแต่วันเบกิรับเงินกู ้

1,120 1,235 - - 

20 MLR - 0.5 ช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน 
เดือนละ 1.78 ล้านบาท ให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลา 4 ปี 8 เดือน นับแต่วันเบิกรบั
เงินกู ้

49,966 - - - 

21 MLR - 0.5 ช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน 
เดือนละ 0.86 ล้านบาท ให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลา 7 ปี 8 เดือน นับแต่วันเบิกรบั
เงินกู ้

56,160 - - - 

หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย (2,835) (6,265) - (1,645) 
รวม 676,304 936,181 33,341 189,365 
หัก: ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  (199,673) (205,264) (12,009) (28,032) 
หัก: ส่วนที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน (330,322) (397,349) - - 
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 146,309 333,568 21,332 161,333 
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 เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีหลักประกันคือการจดจ านองที่ดินพร้อม                            
สิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯและบริษัทย่อย  การจ าน าเคร่ืองจักร แผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องของบริษัทฯและบริษัทย่อย การจ าน าสิทธิการรับเงินฝากธนาคารของบริษัทฯและ     
บริษัทย่อย การโอนสิทธิการรับเงินจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง และการ      
ค้ าประกันโดยบริษัทฯ 

 สัญญาเงินกู้ยืมได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจ ากัดบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การไม่ลดทุน   
จดทะเบียนหรือควบรวมกับนิติบุคคลอ่ืน การไม่จ่ายเงินปันผล การก่อหนี้อ่ืน การด ารงอัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนทุนและอัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ให้เป็นไปตามสัญญา การด ารงเงิน
ในบัญชีเงินฝากเพื่อส ารองการช าระหนี้ เป็นต้น 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยสองแห่งไม่สามารถปฏิบัติตามข้อจ ากัดบางประการที่ระบุใน
สัญญาได้ โดยบริษัทย่อยได้รับจดหมายผ่อนปรนเงื่อนไขจากธนาคารภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 อย่างไรก็ตาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานตามมาตรฐานการบัญชีที่ รับรองทั่วไป        
บริษัทย่อยได้แสดงยอดคงเหลือ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 ของเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นหนี้สิน
หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินทั้งจ านวน 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทย่อยสองแห่งไม่สามารถปฏิบัติตามข้อจ ากัดบางประการที่ระบุใน
สัญญาได้ บริษัทย่อยอยู่ระหว่างการพิจารณาขอผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อจ ากัดดังกล่าวกับธนาคาร
ผู้ให้กู้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทย่อยได้แสดง
ยอดคงเหลือ ณ วันที่  30 มิถุนายน 2561 ของเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดง
ฐานะการเงินทั้งจ านวน 

16. หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน
2561 

31 ธันวาคม
2560 

30 มิถุนายน
2561 

31 ธันวาคม
2560 

หนี้สินตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 376,588 23,801 179,810 - 
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจ าหน่าย (49,584) (3,181) (23,980) - 
หัก: ค่าธรรมเนียมรอตัดจ่าย (3,696) - (1,896) - 

รวม 323,308 20,620 153,934 - 
หัก: ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (46,360) (5,692) (20,594) - 

หนี้สินตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน - สุทธ ิ     
     จากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ป ี 276,948 14,928 133,340 - 
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 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท าสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใช้
ในการด าเนินงานของกิจการโดยมีก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา
โดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 7 ปี  

17. ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

17.1 ใบส าคัญแสดงสิทธิ PSTC - ESOP 

 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 บริษัทฯได้จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ให้กับพนักงานของบริษัทฯจ านวน 50,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

จ านวนหลักทรัพย์ที่เสนอ:  50,000,000 หน่วย  
จ านวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ:  50,000,000 หุ้น  
อายุใบส าคัญแสดงสิทธิ:  5 ปี นับแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ  
วันทีจ่ัดสรร: 15 ธันวาคม 2557 
วันหมดอายุ:  15 ธันวาคม 2562 
ราคาจัดสรร:  ไม่คิดมูลค่าหน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)  
ราคาการใช้สิทธิ:  0.10 บาทต่อหุ้น  
อัตราการใช้สิทธิ:  ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ ทั้งนี้อัตรา

การใช้สิทธิสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการ
ปรับสิทธิ  

วิธีการจัดสรร:  บริษัทฯจะจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิจากจ านวน
ทั้งหมดของโครงการให้แก่กรรมการและผู้บริหาร : 
พนักงาน ในอัตราร้อยละ 43 : 57 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ: 

การใช้สิทธิคร้ังที่ 1 

เมื่อครบก าหนดระยะ 12 เดือน นับแต่วันออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถ
ใช้สิทธิได้ร้อยละ 25 ของจ านวนที่ได้รับการจัดสรร โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันก าหนดการใช้
สิทธิ และทุก 6 เดือนหลังครบก าหนดใช้สิทธิคร้ังนี้ ตลอดอายุใบส าคัญแสดงสิทธิ 

การใช้สิทธิคร้ังที่ 2 

เมื่อครบก าหนดระยะ 18 เดือน นับแต่วันออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถ
ใช้สิทธิได้ร้อยละ 19 ของจ านวนที่ได้รับการจัดสรร โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันก าหนดการใช้
สิทธิ และทุก 6 เดือนหลังครบก าหนดใช้สิทธิคร้ังนี้ ตลอดอายุใบส าคัญแสดงสิทธิ 

 



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

 25  

การใช้สิทธิคร้ังที่ 3 

เมื่อครบก าหนดระยะ 24 เดือน นับแต่วันออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถ
ใช้สิทธิได้ร้อยละ 28 ของจ านวนที่ได้รับการจัดสรร โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันก าหนดการใช้
สิทธิ และทุก 6 เดือนหลังครบก าหนดใช้สิทธิคร้ังนี้ ตลอดอายุใบส าคัญแสดงสิทธิ 

การใช้สิทธิคร้ังที่ 4 

เมื่อครบก าหนดระยะ 30 เดือน นับแต่วันออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถ
ใช้สิทธิได้ร้อยละ 14 ของจ านวนที่ได้รับการจัดสรร โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันก าหนดการใช้
สิทธิ และทุก 6 เดือนหลังครบก าหนดใช้สิทธิคร้ังนี้ ตลอดอายุใบส าคัญแสดงสิทธิ 

การใช้สิทธิคร้ังที่ 5 

เมื่อครบก าหนดระยะ 36 เดือน นับแต่วันออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถ
ใช้สิทธิได้ร้อยละ 10 ของจ านวนที่ได้รับการจัดสรร โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันก าหนดการใช้
สิทธิ และทุก 6 เดือนหลังครบก าหนดใช้สิทธิคร้ังนี้ ตลอดอายุใบส าคัญแสดงสิทธิ 

การใช้สิทธิคร้ังที่ 6 

เมื่อครบก าหนดระยะ 42 เดือน นับแต่วันออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถ
ใช้สิทธิได้ร้อยละ 3 ของจ านวนที่ได้รับการจัดสรร โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันก าหนดการ         
ใช้สิทธิ และทุก 6 เดือนหลังครบก าหนดใช้สิทธิคร้ังนี้ ตลอดอายุใบส าคัญแสดงสิทธิ 

การใช้สิทธิคร้ังที่ 7 

เมื่อครบก าหนดระยะ 48 เดือน นับแต่วันออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถ
ใช้สิทธิที่ได้รับทั้งหมด และส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิงวดก่อน โดยสามารถใช้สิทธิได้ใน                  
วันก าหนดการใช้สิทธิ และทุก 6 เดือนหลังครบก าหนดใช้สิทธิคร้ังนี้ ตลอดอายุใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซื้อหุ้นแต่ละสิทธิที่ออกเท่ากับ 0.42 บาท ค านวณโดยใช้
แบบจ าลองการก าหนดราคาสิทธิตามแบบจ าลอง Black-Scholes-Merton ข้อมูลน าเข้าแบบจ าลอง 
ได้แก่ ราคาหุ้น ณ วันที่ก าหนดราคา ซึ่งเท่ากับ 0.65 บาท ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 0.10 บาท ความ
คาดหวังอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 5 อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 5 ปี และอัตราดอกเบี้ยปลอด
ความเสี่ยงร้อยละ 2.39 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯบันทึกค่าใช้จ่ายเป็น
จ านวน 0.2 ล้านบาทและ 0.4 ล้านบาท ตามล าดับ (2560: 1.0 ล้านบาทและ 2.0 ล้านบาท ตามล าดับ) 
ซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ณ วันที่  30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯมีส่วนทุนจากการจ่าย
โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จ านวน 4.9 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: 4.5 ล้านบาท) 
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 ยอดคงเหลือของใบส าคัญแสดงสิทธิ PSTC - 
ESOP ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิมีจ านวน 16,066,550 หน่วย  

17.2 ใบส าคัญแสดงสิทธิ PSTC - W1 

 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559  บริษัทฯได้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 1  (PSTC-W1) เพื่อซื้อ      
หุ้นสามัญของบริษัทฯให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

จ านวนหลักทรัพย์ที่เสนอ:  442,251,470 หน่วย  
จ านวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ:  442,251,470 หุ้น  
อายุใบส าคัญแสดงสิทธิ:  3 ปีนับแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ  
วันที่จัดสรร: 29 มกราคม 2559 
วันหมดอายุ:  28 มกราคม 2562 
ราคาจัดสรร:  ไม่คิดมูลค่าหน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)  
ราคาการใช้สิทธิ:  0.50 บาทต่อหุ้น  
อัตราการใช้สิทธิ:  ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ ทั้งนี้อัตรา

การใช้สิทธิสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการ
ปรับสิทธิ  

วันใช้สิทธิ:  ก าหนดการใช้สิทธิทุก ๆ 6 เดือน นับแต่วันที่ออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยวันก าหนดใช้สิทธิคร้ังแรกคือ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 และสามารถใช้สิทธิคร้ัง
สุดท้ายในวันที่ 28 มกราคม 2562 

 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 มีการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 จ านวน 714,280 หน่วย 
ซื้อหุ้นสามัญจ านวน 714,280 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท บริษัทฯได้รับเงินเพิ่มทุนข้างต้นจ านวน 
357,140 บาท บริษัทฯจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่  7 กุมภาพันธ์ 
2560 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญข้างต้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว
ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ยอดคงเหลือของใบส าคัญแสดงสิทธิ PSTC - W1 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิมี
จ านวน 441,517,182 หน่วย 
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18. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลค านวณขึ้นจากก าไรก่อนภาษีเงินได้ส าหรับงวดคูณด้วยอัตราภาษี
เฉลี่ยทั้งปีที่ประมาณไว้ 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 
ประกอบด้วยรายการดังนี้ 

  (หน่วย: พันบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลส าหรบังวด 8,345 843 4,187 - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช:ี      
ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีจากการเกิด      
ผลแตกต่างชั่วคราวและการ           

   กลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (515) (299) (197) (294) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 7,830 544 3,990 (294) 

 

  (หน่วย: พันบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลส าหรบังวด 14,793 1,491 6,760 - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช:ี      
ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีจากการเกิด      
ผลแตกต่างชั่วคราวและการ           

   กลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (736) (104) (386) (94) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 14,057 1,387 6,374 (94) 
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 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 1,342 475 564 475 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 277 212 277 212 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 2,149 1,923 1,823 1,662 
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 981 910 981 910 

รวม 4,749 3,520 3,645 3,259 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 493 - - - 

รวม 493 - - - 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ 4,256 3,520 3,645 3,259 

19. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวม
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างงวด 

 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยผลรวมของจ านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่าง
งวดกับจ านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญ
เทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นงวด
หรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า  
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 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  

  
ก าไรส าหรับงวด 

จ านวนหุ้นสามัญ                        
ถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก 

 
ก าไรต่อหุ้น 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน        
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้น 
      ของบริษัทฯ 31,187    13,665 

 
6,441,603 4,432,619 0.00484 0.00308 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรบัลด       
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีออกให้พนักงาน  

      (PSTC - ESOP) - - 
 

13,895 21,703   
    ใบส าคัญแสดงสิทธิ (PSTC - W1) - - 143,195 147,175   
ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
   ก าไรท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ       
      สมมติว่ามีการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ 31,187 13,665 6,598,693 4,601,497 0.00473 0.00296 
       

 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  
  

ก าไรส าหรับงวด 
จ านวนหุ้นสามัญ                        
ถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก 

 
ก าไรต่อหุ้น 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน        
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้น 
      ของบริษัทฯ 55,543    25,952 

 
6,441,603 4,432,501 0.00862 0.00585 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรบัลด       
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีออกให้พนักงาน  

      (PSTC - ESOP) - - 
 

14,107 21,831   
    ใบส าคัญแสดงสิทธิ (PSTC - W1) - - 172,299 158,496   
ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
   ก าไรท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ       
      สมมติว่ามีการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ 55,543 25,952 6,628,009 4,612,828 0.00838 0.00563 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  
  

ก าไรส าหรับงวด 
จ านวนหุ้นสามัญ                        
ถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก 

 
ก าไรต่อหุ้น 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน        
   ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้น 
      ของบริษัทฯ 27,650    (148) 

 
6,441,603 4,432,619 0.00429 (0.00003) 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรบัลด       
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีออกให้พนักงาน  

      (PSTC - ESOP) - - 
 

13,895 21,703   
    ใบส าคัญแสดงสิทธิ (PSTC - W1) - - 143,195 147,175   
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด       
   ก าไร (ขาดทุน) เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ       
      สมมติว่ามีการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ 27,650 (148) 6,598,693 4,601,497 0.00419 (0.00003) 
       

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  
  

ก าไรส าหรับงวด 
จ านวนหุ้นสามัญ                        
ถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก 

 
ก าไรต่อหุ้น 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน        
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ    52,028 25,100 6,441,603 4,432,501 0.00808 0.00566 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรบัลด       
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีออกให้พนักงาน  

      (PSTC - ESOP) - - 
 

14,107 21,831   
    ใบส าคัญแสดงสิทธิ (PSTC - W1) - - 172,299 158,496   
ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
   ก าไรเป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ       
      สมมติว่ามีการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ 52,028 25,100 6,628,009 4,612,828 0.00785 0.00544 

20. ส่วนงานด าเนินงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ 
ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน
ด าเนินงานที่รายงาน 
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 ข้อมูลรายได้และก าไรของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 

 ส่วนงานระบบไฟฟ้าควบคุม ส่วนงานจ าหน่ายและ ส่วนงานไฟฟ้าจาก  รายการปรับปรุง  
 และระบบส ารองไฟฟ้า ขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลยีม พลังงานทดแทน รวมสว่นงาน และตัดรายการระหว่างกัน งบการเงินรวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายได้จากลูกค้าภายนอก 208,728 95,161 517,999 - 98,589 123,278 825,316 218,439 - - 825,316 218,439 
รายได้ระหว่างส่วนงาน 57,325 5,238 - - - - 57,325 5,238 (57,325) (5,238) - - 
ดอกเบี้ยรับ 10,643 11,745 2,216 - 5,660 356 18,519 12,101 (17,724) (11,985) 795 116 
ดอกเบี้ยจ่าย (13,404) (11,089) (2,466) - (23,908) (21,980) (39,778) (33,069) 17,724 11,985 (22,054) (21,084) 

ค่าเสื่อมราคาและ             
   ค่าตัดจ าหน่าย (4,136) (1,525) (5,611) - (18,073) (24,515) (27,820) (26,040) (2,412) (2,169) (30,232) (28,209) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ (3,990) (544) (3,812) - (28) - (7,830) (544) - - (7,830) (544) 
             
ก าไรของส่วนงาน 23,348 (2,000) 16,486 - 13,482 17,603 53,316 15,603 (14,740) (2,935) 38,576 12,668 

 (หน่วย: พันบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 ส่วนงานระบบไฟฟ้าควบคุม ส่วนงานจ าหน่ายและ ส่วนงานไฟฟ้าจาก  รายการปรับปรุง  
 และระบบส ารองไฟฟ้า ขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลยีม พลังงานทดแทน รวมสว่นงาน และตัดรายการระหว่างกัน งบการเงินรวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายได้จากลูกค้าภายนอก 331,575 204,960 933,374 - 210,693 225,824 1,475,642 430,784 - - 1,475,642 430,784 
รายได้ระหว่างส่วนงาน 94,001 49,544 - - - - 94,001 49,544 (94,001) (49,544) - - 
ดอกเบี้ยรับ 21,863 22,223 4,982 - 8,561 583 35,406 22,806 (34,311) (22,580) 1,095 226 
ดอกเบี้ยจ่าย (26,371) (25,620) (4,068) - (45,394) (40,023) (75,833) (65,643) 34,311 22,580 (41,522) (43,063) 

ค่าเสื่อมราคาและ             
   ค่าตัดจ าหน่าย (5,462) (3,113) (9,930) - (38,405) (47,812) (53,797) (50,925) (4,586) (4,364) (58,383) (55,289) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ (6,374) (1,387) (7,655) - (28) - (14,057) (1,387) - - (14,057) (1,387) 
             
ก าไรของส่วนงาน 40,631 18,513 35,364 - 28,184 25,323 104,179 43,836 (32,909) (19,883) 71,270 23,953 

 สินทรัพย์ของส่วนงานของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย  ณ  วันที่  30 มิถุนายน 2561 และ วันที่                   
31 ธันวาคม 2560 มีดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 ส่วนงานระบบไฟฟ้าควบคุม ส่วนงานจ าหน่ายและขนส่ง ส่วนงานไฟฟ้าจาก  รายการปรับปรุง  

 และระบบส ารองไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม พลังงานทดแทน รวมส่วนงาน และตัดรายการระหว่างกัน งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

30 มิถุนายน   

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

สินทรัพย์ของส่วนงาน 4,239,635 4,008,340 2,445,805 1,871,263 3,310,467 3,197,713 9,995,907 9,077,316 (3,878,850) (3,330,776) 6,117,057 5,746,540 
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21. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

21.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาขายไฟฟ้า 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท าสัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านคร
หลวง (กฟน.) ตามจ านวนและราคาที่ก าหนดไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ถึง 25 ปี
นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาเเละต่อสัญญาโดยอัตโนมัติคร้ังละ 5 ปี จนกว่าจะมีการยุติสัญญา 
รายละเอียดของสัญญาขายไฟฟ้าดังกล่าวมีดังนี้ 
โรงไฟฟ้า
แห่งที่ 

                                  
วันที่ท าสัญญา ที่ตั้งโครงการ ก าลังการผลิต วันที่เริ่มขายไฟฟ้า 

1 22 ตุลาคม 2551 จังหวัดบุรีรัมย์ 950 กิโลวัตต ์ เริ่มด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว
เม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 

2 28 ตุลาคม 2552 จังหวัดอุดรธานี 998 กิโลวัตต ์ เริ่มด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว 
เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2554 

3 28 ตุลาคม 2552 จังหวัดอุดรธานี 998 กิโลวัตต ์ เริ่มด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว 
เม่ือวันที่ 22 สิงหาคม 2554 

4 10 มีนาคม 2553  จังหวัดบุรีรัมย์  8,000 กิโลวัตต ์ เริ่มด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว 
เม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 

5 23 มีนาคม 2555 จังหวดัสุพรรณบุรี 4,000 กิโลวัตต ์ เริ่มด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว 
เม่ือวันที่ 19 มีนาคม 2557 

6 17 สิงหาคม 2555 จังหวดัสุพรรณบุรี 2,000 กิโลวัตต ์ เริ่มด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว 
เม่ือวันที่ 20 ตุลาคม 2558 

7 29 พฤศจิกายน 2556 จังหวัดสุพรรณบุรี 980 กิโลวัตต ์ เริ่มด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว
เม่ือวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 

8 16 ธันวาคม 2556 จังหวัดสมุทรสงคราม 988 กิโลวัตต ์ เริ่มด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว 
เม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 

9 17 ธันวาคม 2556 จังหวัดนนทบุรี 980 กิโลวัตต ์ เริ่มด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว 
เม่ือวันที่ 10 ตุลาคม 2557 

10 14 มกราคม 2558 จังหวัดนครศรีธรรมราช 990 กิโลวัตต ์ ยังไม่เริ่มด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 

11 6 กรกฎาคม 2558 จังหวัดสุโขทัย 990 กิโลวัตต ์ ยังไม่เริ่มด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 

12 6 กรกฎาคม 2558 จังหวัดชัยนาท 990 กิโลวัตต ์ ยังไม่เริ่มด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 

13 10 กรกฎาคม 2558 จังหวัดอุดรธานี 990 กิโลวัตต ์ ยังไม่เริ่มด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 

14 4 สิงหาคม 2558 จังหวัดเพชรบุรี 1,000 กิโลวัตต ์ เริ่มด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว        
เม่ือวันที่ 28 ธันวาคม 2558 
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โรงไฟฟ้า
แห่งที่ 

                                  
วันที่ท าสัญญา ที่ตั้งโครงการ ก าลังการผลิต วันที่เริ่มขายไฟฟ้า 

15 11 กันยายน 2558 จังหวัดชลบุรี 990 กิโลวัตต ์ ยังไม่เริ่มด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 

16 2 ตุลาคม 2558 จังหวัดก าแพงเพชร 990 กิโลวัตต ์ ยังไม่เริ่มด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 

17 2 ตุลาคม 2558 จังหวัดสุพรรณบุรี 4,600 กิโลวัตต ์ ยังไม่เริ่มด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 

18 13 พฤศจิกายน 2558 จังหวัดสกลนคร 990 กิโลวัตต ์ ยังไม่เริ่มด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 

19 22 สิงหาคม 2559 จังหวัดสระแก้ว 4,999 กิโลวัตต ์ เริ่มด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว
เม่ือวันที่ 5 มกราคม 2561 

20 22 สิงหาคม 2559 จังหวัดสมุทรสงคราม 4,999 กิโลวัตต ์ เริ่มด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว
เม่ือวันที่ 12 มกราคม 2561 

21.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด าเนินงาน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าท าสัญญาเช่าด าเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคาร               
การเช่าพื้นที่ส าหรับโรงผลิตกระแสไฟฟ้า อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 25 ป ี

บริษัทฯมีจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 
ดังนี ้

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน           

2561 
31 ธันวาคม     

2560 
30 มิถุนายน          

2561 
31 ธันวาคม     

2560 

จ่ายช าระ     
ภายใน 1 ป ี 19.0 21.5 5.9 6.3 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 56.0 50.1 18.7 19.3 
เกิน 5 ป ี 218.9 224.3 81.1 83.3 
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21.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการและที่ปรึกษา
มีจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้ 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน           
2561 

31 ธันวาคม     
2560 

30 มิถุนายน          
2561 

31 ธันวาคม     
2560 

จ่ายช าระ     
ภายใน 1 ป ี 25.5 3.5 1.1 2.2 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3.7 - - - 

21.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวน 25 
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: 119 ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อที่ดิน การปรับปรุงโรงไฟฟ้าและ
เคร่ืองจักร 

21.5 การค้ าประกัน 

 (1) ณ วันที่  30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯค้ าประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่อให้แก่กิจการ                
ที่เกี่ยวข้องกันในวงเงิน 880 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560:  220 ล้านบาท) 

(2) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค้ าประกันที่ออกโดยธนาคาร         
ในนามของบริษัทฯและบริษัทย่อยเพื่อค้ าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาจ านวนเงินรวม
ประมาณ 327 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: 237 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 93 ล้านบาท                      
31 ธันวาคม 2560: 59 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ  

22. สินทรัพย์และหนี้สินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส าคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อสินค้าเป็น
เงินตราต่างประเทศ บริษัทฯได้ตกลงท าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่      
มีอายุสัญญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยง 
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 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ดังนี ้

สกุลเงิน 
สินทรัพยท์างการเงิน          

ณ วันที่ 
หนี้สินทางการเงิน              

ณ วันที่ 
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย                    

ณ วันที่ 

 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

 (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทตอ่หน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา - - - 1.6 33.33 32.85 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯไม่มียอดคงเหลือของสัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศ  

23. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน                  
ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น 
ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ 
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และ
หนี้สินดังกล่าวแทน 

ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

 ในการน าเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ กิจการจะต้องพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกต
ได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม ก าหนดล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็น           
สามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี ้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพ
คล่อง 

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรง
หรือทางอ้อม 

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการ
ประมาณขึ้น  
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 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี ้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 30 มิถุนายน 2561 

 งบการเงินรวม  

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - 3,433 - 3,433 

 

(หน่วย: พันบาท) 

 30 มิถุนายน 2561 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - 1,976 - 1,976 

 

(หน่วย: พันบาท) 

 31 ธันวาคม 2560 

 งบการเงินรวม  

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - 3,418 - 3,418 

 

(หน่วย: พันบาท) 

 31 ธันวาคม 2560 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - 1,969 - 1,969 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม และข้อมูลที่ใช้ส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน           
ที่ประกาศโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

ในระหว่างงวดปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม  
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24.  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาบัญชี 

24.1 เมื่อวันที่  14 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติให้บริษัท เจเอ็น           
เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (บริษัทย่อย) เข้าถือหุ้นในบริษัท เจเอ็น-เอสที จ ากัด ซึ่งประกอบ
ธุรกิจการบริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อใหเ้ช่า สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 49 จ านวนเงิน 2.45 ล้านบาท 
โดยบริษัทดังกล่าวจัดตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 และมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท  

24.2  ในระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯได้เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ       
มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จ านวน 398.8 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.4 ครบก าหนด
ช าระคืนในเดือมกราคม 2563 โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและ /หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภายในประเทศ 

24.3  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 มีผู้ใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 จ านวน 104,855,000 
หน่วย ได้รับเงินจากการใช้สิทธิเป็นจ านวน 52,427,500 บาท 

25. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ 
บริษัทฯเมื่อวันที ่14 สิงหาคม 2561 


