
 

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธันวาคม 2561 

 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)  

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการด าเนินงานและกระแส       
เงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ
เฉพาะของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ
ด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ตามที่ระบุในข้อก าหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน      
การตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ      
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่านี้  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ     
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเร่ืองเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้
รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่านี้
ด้วย ไดใ้ช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าได้ก าหนดเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองดังต่อไปนี้ 

การรับรู้รายได้ 

เน่ืองจากรายได้จากการขายสินค้า รายได้ค่าบริการและรายได้จากการขายไฟฟ้าเป็นตัวเลขที่มีสาระส าคัญที่สุดใน
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของกลุ่มบริษัท และเป็นตัวชี้วัดหลักในแง่ผลการด าเนินงานของธุรกิจซึ่งผู้ใช้งบ
การเงินให้ความสนใจ ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีรายการขายกับลูกค้าเป็นจ านวนมากราย ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้
ความส าคัญกับการเกิดขึ้นจริงและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการ 
• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในที่ส าคัญของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการ

สอบถามผู้รับผิดชอบ ท าความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัท
ออกแบบไว้  

• สุ่มตัวอย่างรายการขายและบริการในระหว่างปีเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุ และ
สอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท 

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายและบริการที่เกิดขึ้นช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 
• สอบทานใบลดหน้ีที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี   
• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อยเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการ

ตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ท าผ่านใบส าคัญทั่วไป  
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ค่าความนิยม  

ข้าพเจ้าให้ความส าคัญเร่ืองการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยม ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ              
งบการเงินข้อ 17 เนื่องจากการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ               
ที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการก าหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโต
ในระยะยาวที่เหมาะสม ซึ่งท าให้เกิดความเสี่ยงในการแสดงมูลค่าค่าความนิยมที่ไม่เหมาะสม  

ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมของการก าหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจ าลองทางการเงินที่
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเลือกใช้โดยการท าความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตาม
ลักษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ท าการทดสอบสมมติฐานที่ส าคัญที่ใช้ในการ
ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ที่จัดท าโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทโดย
การเปรียบเทียบสมมติฐานดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลของกลุ่มบริษัท และพิจารณาความเหมาะสมของอัตราคิดลดที่
ฝ่ายบริหารเลือกใช้ รวมถึงปรึกษาผู้เชี่ยวชาญภายในส านักงานฯเพื่อช่วยประเมินข้อมูลดังกล่าว ตลอดจนทดสอบ
การค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าวตามแบบจ าลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส าคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมินความเพียงพอ
ของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม  

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึง    
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่
ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้     
ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอ่ืนนั้น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนนั้น        
มีความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือ
ปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่  

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูล      
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลทราบเพื่อให้     
มีการด าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป  
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท า   
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด 

ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง 
การเปิดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเร่ืองดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับกิจการ
ที่ด าเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษัท  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่น
ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ
พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง            
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน ไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า
ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 
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• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ              
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท า 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและสรุป
จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่
อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ 
หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของ                  
ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าว               
ไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่
ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการ
ก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียง     
ผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในเร่ืองต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการ
ควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซึ่ง
ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านี้ไวใ้น
รายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท า
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสีย
สาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับนี้ 

 

พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 

บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2562 
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บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561  

1. ข้อมูลทั่วไป 

 บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมี
ภูมิล าเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการจ าหน่ายและติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุมและ
ระบบส ารองไฟฟ้าทุกชนิด และก่อสร้างโรงไฟฟ้า และผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้กับภาครัฐ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่อาคารพีเอสที เลขที่  325/1 ถนน
พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

 งบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ างอ่ืนในนโยบาย     
การบัญชี 

2.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี 
จ ากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท
ย่อย”) ดังต่อไปนี้ 

   
จัดตั้งขึ้น 

 

ชื่อบริษัท ลักษณะของธุรกจิ ในประเทศ อัตราร้อยละที่ถือหุ้น 

   2561 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 
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  จัดตั้งขึ้น  
ชื่อบริษัท ลักษณะของธุรกจิ ในประเทศ อัตราร้อยละที่ถือหุ้น 

   2561 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
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     
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 พีเอสทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด (เดิมชื่อ “บริษัท พีเอสที           
เอ็มเอสดับบลิว 2 จ ากัด”) 

ลงทุนในบริษัทอ่ืน ไทย 100 100 

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด    
บริษัท ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด ขนส่งน้ ามันโดยระบบขนส่ง     

ทางท่อ 
ไทย 96 100 

บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จ ีคอร์ปอเรชั่น สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ไทย 100  - 
   จ ากัด     

ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิ
ได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ านาจใน
การสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ 

ค) บริษัทฯน างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ       
มีอ านาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส าคัญเช่นเดียวกันกับ
นโยบายการบัญชีที่ส าคัญของบริษัทฯ 



 3  

จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส าคัญได้ถูก         
ตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว  

ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิ
ของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษัทฯจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหา     
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
และอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อ
งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย  

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ี
เร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2562 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จ านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผล
บังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหา         
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้
ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง
ดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินเมื่อน ามาถือปฏิบัติ 
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส าคัญ 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความ
มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31  
    (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รายได้ - รายการ
แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการ
โฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่
ลูกค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการ
ก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพย์จาก
ลูกค้า 

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ท ากับลูกค้าทุกสัญญา 
ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับนี้ได้ก าหนด
หลักการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ท ากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้
รายได้ในจ านวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิ ทธิได้รับจากการ
แลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และก าหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจ
และพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละ
ขั้นตอน  

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อ           
งบการเงินในปีที่เร่ิมน ามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ 

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ ส าหรับ                         
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 

 ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบับ ได้แก่  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบับที่ 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
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มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน 

   หน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบับที่ 19 การช าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก าหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภท
และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณา
จากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของ
กิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน
โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชี
ป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเมื่อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะท าให้มาตรฐานการบัญชี การตีความ
มาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูก
ยกเลิกไป 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบ
การเงินในปีที่เร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ 

4. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ  

4.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มี
นัยส าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาใน
ใบก ากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว  

 ขายไฟฟ้า 

รายได้จากการขายไฟฟ้ารับรู้เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส าคัญของความเป็น
เจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายไฟฟ้าแสดงมูลค่าของราคารับซื้อและเงินส่วนเพิ่ม
ราคารับซื้อไฟฟ้า สุทธิจากการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่า Ft) ได้แสดงมูลค่าตามราคาใน
ใบก ากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบแล้ว 
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รายได้จากการก่อสร้าง 

รายได้จากการก่อสร้างรับรู้ตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ท าเสร็จ (Percentage of Completion Method) 
จากการประเมินของวิศวกรโครงการ โดยพิจารณาอัตราส่วนของงานที่ท าเสร็จซึ่งค านวณโดยการ
เปรียบเทียบต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริงจนถึงวันสิ้นปีกับต้นทุนงานก่อสร้างที่คาดว่าจะใช้ตาม
สัญญาประกอบด้วย บริษัทฯจะตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับโครงการก่อสร้างทั้งจ านวนเพื่อทราบ     
แน่ชัดว่าโครงการก่อสร้างนั้นประสบผลขาดทุน 

รายได้ค่าบริการ 

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน  

 ดอกเบี้ยรับ 

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง 

 เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร       
และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน      
นับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ ากัดในการเบิกใช้ 

4.3 ลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้อื่น 

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืนแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อย
บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้
ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้ 

4.4 สินค้าคงเหลือ 

สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
แล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า งานระหว่างท าได้แก่ต้นทุนและค่าแรงในการติดต้ังที่ยังไม่แล้วเสร็จ 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือจะตั้งขึ้นส าหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือ      
เสื่อมคุณภาพ 

4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิ
จากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)  
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ข) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงใน
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

ค) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์บันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

ง) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการค านวณต้นทุนของเงินลงทุน 

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯจะ
ปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน 
ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอน จะบันทึกในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน หรือแสดงเป็นองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มี            
การโอนเปลี่ยน 

เมื่อมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน 
จะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและ     
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)  

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุ
การให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี ้

อาคาร  20 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร  5 และ 20  ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้า   10, 20 และ 25 ปี 
แผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์อ่ืน   5, 10, 20 และ 25 ปี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์  5 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง เคร่ืองใช้ส านักงาน และคอมพิวเตอร์  3 และ 5  ปี 
ยานพาหนะ  5 ปี 
อุปกรณ์ส าหรับให้เช่า  5 ปี 

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง 
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บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื่อจ าหน่ายสินทรัพย์      
หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย์ 
รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน           
เมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี 

4.7 ต้นทุนการกู้ยืม 

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะ
เวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่า
สินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์  ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอ่ืนถือเป็น
ค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอ่ืนที่เกิดขึ้นจาก     
การกู้ยืมนั้น 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนเร่ิมแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้
รายการเร่ิมแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการ
ด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น 

บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดอย่างมีระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์
ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลา
การตัดจ าหน่ายและวิธีการตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย                
ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดมีดังนี้  

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 และ 5 ปี 
สิทธิในการผลิตและการจ าหน่ายไฟฟ้า 25 ปี 

4.9 การรวมธุรกิจ  

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนการซื้อธุรกิจด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งรวมถึงเงินสด รายการ
เทียบเท่าเงินสดหรือมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนซึ่งบริษัทฯมอบให้ ณ วันซื้อ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนที่ เกี่ ยวข้องกับการซื้อธุรกิจส าหรับบริษัทย่อย เช่น 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และค่าที่ปรึกษาอ่ืนๆ เป็นต้น เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ต้นทุนดังกล่าวเกิดขึ้น
และได้รับบริการ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนที่ เกี่ ยวข้องกับการซื้อธุรกิจส าหรับบริษัทร่วม เช่น 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และค่าที่ปรึกษาอ่ืนๆ เป็นต้น เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนเงินลงทุนใน            
บริษัทร่วม 
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ณ วันซื้อ บริษัทฯและบริษัทย่อยวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่า
ของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ
ควบคุมนั้น 

4.10 ค่าความนิยม  

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวม
ธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่
ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นก าไรในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนทันที 

บริษัทฯและบริษัทย่อยแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบ
การด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทฯจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวม
กิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)ที่
คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯจะท าการประเมินมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของ
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงิน
สดต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน และ
บริษัทฯไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต 

4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคุมบริษัทฯ 
หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
บริษัทฯ 

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิ
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหาร
ส าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของ
บริษัทฯ 
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4.12 สัญญาเช่าระยะยาว 

สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับ           
ผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่มูลค่าใด              
จะต่ ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว                 
ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มา
ตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า  

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่
ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงาน    
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า 

4.13 เงินตราต่างประเทศ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็น
สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่
ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของแต่ละกิจการน้ัน 

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

ก าไรและขาดทุนที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค านวณ                   
ผลการด าเนินงาน 

4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอ่ืนของบริษัทฯและบริษัทย่อย หากมีข้อบ่งชี้ว่า
สินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า  

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  
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4.15 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็น
ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงิน            
ที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯและ
บริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระส าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานส าหรับพนักงาน  

บริษัทฯและบริษัทย่อยค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดย
ใช้วิธีคิดลด แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้
ท าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

4.16 ประมาณการหนี้สิน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะ
เสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ  

4.17 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีช าระด้วยตราสารทุน 

บริษัทฯรับรู้โครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เมื่อได้รับบริการจากพนักงานตามมูลค่ายุติธรรม   
ของสิทธิซื้อหุ้น ณ วันให้สิทธิ โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของระยะเวลาการให้บริก าร  
ของพนักงานที่ก าหนดไว้ในโครงการพร้อมกับรับรู้ “ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์”   
ในส่วนของผู้ถือหุ้น  
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ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ดังกล่าว ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจ
ในการวัดมูลค่า รวมทั้งสมมติฐานต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น อายุของสิทธิซื้อหุ้น ความผันผวนของ
ราคาหุ้นและอัตราเงินปันผล เป็นต้น 

4.18 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตาม
บัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และ
หนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี
ทุกรายการแต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี 
รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯและ
บริษัทย่อยจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หัก
ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้น
รอบระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง
แน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษี
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น  

4.19 ตราสารอนุพันธ์ 

 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  

 ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจาก
การท าสัญญาจะถูกตัดจ าหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา  
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4.20 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อ
โอนหนี้สินให้ผู้อ่ืนโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย    
(ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพ
คล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน              
ที่เกี่ยวข้องก าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง
ส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มี
สภาพคล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า      
ที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์
หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด  

 ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินใน     
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

 ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มี        
สภาพคล่อง 

 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรง
หรือทางอ้อม 

 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการ
ประมาณขึ้น  

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการ
ระหว่างล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ า 

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ 

ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ   
และการประมาณการในเร่ืองที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนที่ประมาณการไว้  การใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการที่ส าคัญมีดังนี้ 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา 

ในการค านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุ                    
การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุ             
การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 
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นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ ากว่ามูลค่า                    
ตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์
รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้
หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะ
มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการ
นี้ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยควรรับรู้จ านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีเป็นจ านวนเท่าใดโดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตใน
แต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้น
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน เป็นต้น 

 ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

          ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่รวมธุรกิจ ตลอดจนการทดสอบการ
ด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต
จากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสม
ในการค านวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ 

6. 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 
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  รายช่ือ ลักษณะความสัมพันธ์ 
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  
   (เดิมชื่อ “บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 2 จ ากัด”) 

บริษทัย่อย (ถือหุน้โดยบริษทัย่อย) 

บริษทั ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด บริษทัย่อย (ถือหุน้โดยบริษทัย่อย) 
บริษทั เจเอ็น เอน็เนอรจ์ี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษทัย่อย (ถือหุน้โดยบริษทัย่อย) 
บริษทั เจเอ็น-เอสที จ ากัด บริษทัร่วม (ถือหุ้นโดยบรษิัทย่อย) 
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 
กองทุนรวมรีเจนท์โกลด์พร็อพเพอร์ตี้ฟันด ์ ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง อิมพีเรียลเวลธ์ ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าไทยคอมเมอร์เชียล      
อินเวสเม้นต ์

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อินเวสเมน้ต์ ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
กรรมการ กรรมการของบรษิัทฯและบรษิัทย่อย 

 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ 
บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุป
ได้ดังนี ้       
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2561 2560 2561 2560 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย     
   รายได้จากการก่อสร้าง - - 149.0 73.2 ต้นทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
   รายได้จากการขาย - - 7.8 - ต้นทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
   รายได้จากการบริการ - - - 0.8 ต้นทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
   รายได้อื่น - - 16.1 9.7 ราคาตามสัญญา 
   ดอกเบี้ยรับ - - 46.2 46.0 อัตราร้อยละ 5 และ 6.4 ต่อป ี               

(2560: รอ้ยละ 5 และ 5.5   
ต่อปี) 

   เงินปันผลรับ - - 21.1 16.9 ตามที่ประกาศจ่าย 
   ดอกเบี้ยจ่าย - - 12.3 1.8 อัตราร้อยละ 0.9, 4, 5 และ         

6 ต่อปี (2560: อัตราร้อยละ 
0.9 ต่อปี) 

รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน     
   รายได้จากจากขาย 0.1 6.0 0.1 6.0 ต้นทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
   รายได้จากการบริการ - 47.9 - 47.9 ต้นทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
   ค่าใช้จ่ายอื่น 1.0 1.0 1.0 1.0 ราคาตามสัญญา 

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 
2560 มีรายละเอียดดังน้ี 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 9)    
   บริษัทย่อย - - 359,754 155,114 
   บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ     
      ร่วมกัน) 891 3,313 891 3,313 
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กจิการที่เกี่ยวข้องกัน 891 3,313 360,645 158,427 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 20)    
   บริษัทย่อย - - 11,359 2,452 
   บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ     
      ร่วมกัน) 152 282 152 282 
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 152 282 11,511 2,734 
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 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 
และการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังน้ี  

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่ ในระหว่างป ี ณ วันที ่
 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มข้ึน ลดลง 31 ธันวาคม 2561 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
   บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากัด 10,000 - - 10,000 
   บริษัท ไบโอ โกกรีน จ ากัด 14,684 1,200 (2) 15,882 
  บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ ากัด 53,641 4,800 (11,580) 46,861 
   บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากัด 274,208 107,998 (118,143) 264,063 
   บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ ากัด 29,257 400 (19,626) 10,031 
   บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ ากัด 358,400 59,232 (106,432) 311,200 
   บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จ ากัด 59,661 5,163 (50,301) 14,523 
   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 
 บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด - 310,000 - 310,000 
    บริษัท ไทยไปปไ์ลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด - 280,000 (207,500) 72,500 
 871,197 794,362 (609,860) 1,055,699 

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันและถึงก าหนดช าระคืน
เมื่อทวงถาม โดยคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5.0 และ 6.4 ต่อปี (2560: ร้อยละ 5.0 ต่อปี) 
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เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 
และการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังน้ี  

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่ ในระหว่างป ี ณ วันที ่
 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มข้ึน ลดลง 31 ธันวาคม 2561 

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

 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันและมีก าหนดช าระคืน
หลังจากที่บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ ากัด ช าระเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารเสร็จสิ้น โดยคิด
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ต่อปี (2560: ร้อยละ 5 ต่อปี) 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และ
การเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังน้ี  

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่ ในระหว่างป ี ณ วันที ่

 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มข้ึน ลดลง 31 ธันวาคม 2561 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
   ผู้ถือหุ้น - 100,000 - 100,000 
 - 100,000 - 100,000 
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 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่ ในระหว่างป ี ณ วันที ่

 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มข้ึน ลดลง 31 ธันวาคม 2561 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
   บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี  1  จ ากัด 23,806 - (21,787) 2,019 
   บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี  3  จ ากัด 3,500 260 - 3,760 
   บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี  4  จ ากัด 29,320 310 - 29,630 
   บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี  7  จ ากัด 2,000 450 - 2,450 
   บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี  8  จ ากัด 4,600 320 - 4,920 
   บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ ากัด 6,600 3,500 (9,674) 426 
   บริษัท วินด์โกกรีน จ ากัด 600 - - 600 
   บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ ากัด 204,458 12,840 (108,429) 108,869 
   บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด - 200,000 (200,000) - 
   บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากัด - 18,701 (18,701) - 
   บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จ ากัด - 250 - 250 
   ผู้ถือหุ้น - 100,000 - 100,000 
 274,884 336,631 (358,591) 252,924 

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

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหว่างปี บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 36.6 23.1 23.9 21.7 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 1.0 0.9 0.6 0.6 
ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 0.2 1.2 0.2 1.2 
รวม 37.8 25.2 24.7 23.5 

ภาระค้ าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 บริษัทฯมีภาระจากการค้ าประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 33.5 
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

เงินสด 2,113 2,794 250 240 
เงินฝากธนาคาร 292,747 427,065 11,079 9,455 

รวม 294,860 429,859 11,329 9,695 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ  0.13 ถึง 0.38 ต่อปี 
(2560: ร้อยละ 0.37 ถึง 0.38 ต่อปี) 

8. เงินลงทุนชั่วคราว 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

เงินฝากประจ า 15,864 11 - - 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเ์พื่อค้า 2,048 3,437 1,727 2,002 
บวก: ก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม ่     
   เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง     
   มูลค่าเงินลงทุน 16 (19) 14 (33) 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเ์พื่อค้า     
   - มูลค่ายุติธรรม 2,064 3,418 1,741 1,969 
รวมเงินลงทนุชั่วคราว 17,928 3,429 1,741 1,969 
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9. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก าหนดช าระ     
ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 295 3,183 6,604 3,183 
ค้างช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  73 130 73 157 
 3 - 6 เดือน - - - - 
 6 - 12 เดือน - - - 372 
   มากกว่า 12 เดือน 523 - 6,378 8,995 

รวม 891 3,313 13,055 12,707 
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (523) - (523) - 

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 
สุทธ ิ 368 3,313 12,532 12,707 

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน     
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก าหนดช าระ     
ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 226,497 143,415 100,291 58,134 
ค้างช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  185,579 94,851 117,503 13,842 
 3 - 6 เดือน 46,305 115,472 30,789 92,404 
 6 - 12 เดือน 77,134 31,290 72,958 1,483 
 มากกว่า 12 เดือน 9,556 28,158 2,377 2,377 

รวม 545,071 413,186 323,918 168,240 
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (10,853) (3,649) (3,995) (2,377) 

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกีย่วข้องกัน    
- สุทธ ิ 534,218 409,537 319,923 165,863 

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 534,586 412,850 332,455 178,570 
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(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ลูกหนี้อื่น     
ลูกหนี้อื่น - กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน - - 17,103 9,672 
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไมเ่กี่ยวข้องกัน 11,296 16,831 393 310 
เงินทดรองจ่ายอื่น 22,190 1,060 1,401 761 
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 92,771 57,717 
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 534 387 162 172 
รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 237,716 78,331 
รายได้ค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 65,448 118,236 10,206 24,834 

รวมลูกหนี้อื่น 99,468 136,514 359,752 171,797 
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 634,054 549,364 692,207 350,367 

10. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม  

  
ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทนุให้
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

สินค้าส าเร็จรูป 72,973 65,477 (1,081) (1,062) 71,892 64,415 
งานระหว่างท า 64,649 13,685 - - 64,649 13,685 
วัตถุดิบ/วัสดุอะไหล่ 40,899 41,805 (99) (48) 40,800 41,757 
สินค้าระหว่างทาง 3,264 915 - - 3,264 915 

รวม 181,785 121,882 (1,180) (1,110) 180,605 120,772 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทนุให้
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
สินค้าส าเร็จรูป 25,590 34,205 (1,081) (1,062) 24,509 33,143 
งานระหว่างท า 63,490 13,685 - - 63,490 13,685 
สินค้าระหว่างทาง 3,264 915 - - 3,264 915 
รวม 92,344 48,805 (1,081) (1,062) 91,263 47,743 
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11. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ าประกัน 

 ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ า ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยได้น าไป            
ค้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและการออกหนังสือค้ าประกันธนาคารของบริษัทฯและ       
ค้ าประกันการน าเข้าเคร่ืองจักรและเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อย 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

12.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(หน่วย: พันบาท) 

บริษัท ทุนเรียกช าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
 2561 2560 2561 2560 2561 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 18,102 18,100 100 100 18,102 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 
บริษัท 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 พีเอสทีซี 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     
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  
   (เดิมชื่อ “บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 2 จ ากัด”) 

25 25 100 100 - - 

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด      
บริษัท ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด 625,000 100,000 96 100 - - 
บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จ ีคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 100,000 - 100 - - - 
รวม     2,384,588 2,384,586 
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ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ ากัด ได้เรียกช าระค่าหุ้นในส่วนที่ยังเรียก
ช าระไม่เต็มมูลค่าจากบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากัด จ านวน 2,500,000 หุ้น อีกร้อยละ 15 เป็น
จ านวนเงิน 37.5 ล้านบาท บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากัด ได้ช าระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วทั้งจ านวน   
ในเดือนเดียวกัน 

ในเดือนมีนาคม 2560 บริษัท พีเอสพี เอนเนอร์ยี จ ากัด ได้ลงทุนในบริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง 
จ ากัด จ านวน 19 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว                         
งบการเงินรวมนี้ได้รวมงบแสดงฐานการเงินของบริษัทดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ                
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตั้งแต่วันที่ลงทุนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ บริษัทฯได้บันทึก
สินทรัพย์สุทธิตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อกิจการ 

มูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จ ากัด ณ วันที่
ลงทุนมีดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 

 มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี 
สินทรัพย์   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 922 922 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 61 61 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 16,112 16,112 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 21,309 10 
สินทรัพย์อ่ืน ๆ 2,995 2,995 
     รวมสินทรัพย์ 41,399 20,100 

หนี้สิน   
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 19,983 19,983 
หนี้สินอื่น ๆ 2,216 2,216 
     รวมหนี้สิน 22,199 22,199 
รวมสินทรัพย์สุทธิ 19,200 (2,099) 

   
สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 100  
สินทรัพย์สุทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษัท 19,200  
หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย (922)  
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย 18,278  
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 ต่อมา บริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จ ากัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน  122,000 หุ้น เพื่อเสนอ
ขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยเรียกช าระค่าหุ้นร้อยละ 100 เป็นเงิน                                    
12 ล้านบาท บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากัด ได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็น        
จ านวนเงิน 12 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทดังกล่าว 

 ในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากัด ได้จัดต้ังบริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 
จ ากัด  และบริษัท พีเอสทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (เดิมชื่อ “พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 2  จ ากัด”) 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศไทย บริษัทย่อยดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนบริษัทละ 0.1 ล้านบาท โดย
บริษัทย่อยลงทุนในบริษัทดังกล่าวอัตราร้อยละ 100 

ในเดือนกันยายน 2560 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ ากัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
4,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยเรียกช าระหุ้น
ร้อยละ 100 เป็นเงิน 25 ล้านบาท บริษัทฯได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ านวนเงิน    
25 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทดังกล่าว 

ในเดือนตุลาคม 2560 บริษัทฯได้ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด และ
บริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กลุ่มบริษัท Biggas”) ในสัดส่วนร้อยละ 51 โดยบริษัทฯได้จ่ายช าระ
เงินเพื่อซื้อธุรกิจดังกล่าวเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,350  ล้านบาท 

ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯได้ด าเนินการให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สิน
ที่รับมา ณ วันซื้อกิจการ เพื่อปันส่วนต้นทุนการซื้อธุรกิจให้แก่รายการดังกล่าว โดยการวัดมูลค่านี้
ได้เสร็จสมบูรณ์ในระหว่างปี 2561 ซึ่งอยู่ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อกิจการตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ  

งบการเงินของกลุ่มบริษัท Biggas ได้ถูกรวมอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทฯตั้งแต่วันที่มีอ านาจ
ควบคุม โดยมีรายละเอียดการซื้อกิจการดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 1,350,000 
หัก: มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ (791,790) 

ค่าความนิยม 558,210 

  
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 1,350,000 
หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย (57,833) 
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดและ                                      

รายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับ 1,292,167 
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มูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ระบุได้และหนี้สินที่ได้รับมา ณ วันซื้อกิจการของ
กลุ่ม Biggas เป็นดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี 
สินทรัพย์   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 57,833 57,833 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 655,576 655,576 
สินค้าคงเหลือ 33,488 33,488 
เงินให้กู้ยืม 4,720 4,720 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 23,105 23,105 
เงินฝากประจ าที่ติดภาระค้ าประกัน 65,352 65,352 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 3,500 3,500 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 527,374 527,374 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 163 163 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 149 149 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 3,071 3,071 
ค่าความนิยม 784,777 784,777 
     รวมสินทรัพย์ 2,159,108 2,159,108 

หนี้สิน   
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3,992 3,992 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 360,264 360,264 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 103,600 103,600 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 9,027 9,027 
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ 122,597 122,597 
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ 6,073 6,073 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1,026 1,026 
     รวมหนี้สิน 606,579 606,579 
รวมสินทรัพย์สุทธิ 1,552,529 1,552,529 
   
สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 51  
สินทรัพย์สุทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษัท 791,790  
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย 1,350,000  
ค่าความนิยม 558,210  
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ในเดือนมิถุนายน 2561 บริษัท ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
2,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ  100 บาท โดยเรียกช าระ      
ค่าหุ้นร้อยละ 100 เป็นเงิน 200 ล้านบาท บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด ได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ
บริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ านวนเงิน 200 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท
ดังกล่าว 

เมื่อวันที่ 5  ตุลาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญของบริษัท ไบโอโกกรีน จ ากัด ได้มีมติอนุมัติลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจ านวน 11 ล้านบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน
จ านวน 9 ล้านบาท โดยการลดมูลค่าต่อหุ้น จากเดิมหุ้นละ 100 บาท ให้เป็นหุ้นละ 44.35 บาท และ
ได้จดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่  12 ธันวาคม 2561 
ต่อมาบริษัท ไบโอโกกรีน จ ากัด ได้ออกหุ้นบุริมสิทธิจ านวน 208,163 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 44.35 บาท โดยเรียกช าระหุ้นร้อยละ 100 เป็นเงิน 9 ล้านบาท    
บริษัทฯได้ซื้อหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ านวนเงิน 9 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการ
ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทดังกล่าว 

ในเดือนธันวาคม 2561 บริษัท ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
10,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยเรียกช าระ
หุ้นร้อยละ 31 เป็นเงิน 325 ล้านบาท บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด ได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท
ย่อยดังกล่าวเป็นจ านวนเงิน 325 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท
ดังกล่าว  

รายการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด ได้จ าหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท      
ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด ให้กับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งจ านวน 511,956 หุ้น ในราคา
หุ้นละ 413.39 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 211,640 

หัก: ภาษีที่เกี่ยวข้องบนงบการเงินรวม (26,780) 

เงินสดรับสุทธิจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 184,860 

หัก: ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย (20,850) 

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย 164,010 
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จากการจ าหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด ท าให้บริษัท บิ๊กแก๊ส 
เทคโนโลยี จ ากัด มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด ลดลงจากร้อยละ 100 
เป็นร้อยละ 96.21 

ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยจ านวน 21.1 ล้านบาท (2560: 16.9 ล้าน
บาท) 

12.2 รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่มีสาระส าคัญ 

    (หน่วย: พันบาท) 

บริษัท 

สัดส่วนที่ถือโดย 
ส่วนได้เสีย 

ที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ

ควบคุมในบริษัทย่อยสะสม 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แบ่ง
ให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ านาจควบคุมในบริษัท

ย่อยในระหว่างปี 

เงินปันผลจ่ายให้กับ 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ
ควบคุมในระหว่างปี 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษัทย่อยท่ีบริษัทฯถือหุ้นโดยตรง       
บริษัท นวรัตน์  
   บีเวอร์เรส จ ากัด 49.00 49.00 10,414 15,288 (4,874) (3,956) - - 
บริษัท บิ๊กแก๊ส  
   เทคโนโลยี จ ากัด  
   และบริษัทย่อย 49.00 49.00 814,683 767,467 32,365 6,728 6,000 - 
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด    
บริษัท ไทยไปปไ์ลน์  
   เน็ตเวิร์ค จ ากัด 3.79 - 20,850 - - - - - 

12.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่มีสาระส าคัญ        
ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน 

บริษัทย่อยท่ีบริษัทฯถือหุ้นโดยตรง 

บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ ากัด  

สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี ้
 (หน่วย: พันบาท) 

 2561 2560 
สินทรัพย์หมุนเวียน 4,269 9,923 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 66,857 68,206 
หนี้สินหมุนเวียน 76,520 82,330 
หนี้สินไม่หมุนเวียน 11,484 2,730 
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สรุปรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 2561 2560 
รายได้ 8,467 - 
ขาดทุน  (9,947) (8,074) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (9,947) (8,074) 

สรุปรายการกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 

 2561 2560 
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (215) (7,042) 
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 7,134 (10,950) 
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (5,036) 16,700 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 1,883 (1,292) 

บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด และบริษัทย่อย 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี ้
 (หน่วย: พันบาท) 

 2561 2560 

สินทรัพย์หมุนเวียน 597,874 833,141 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,921,500 226,857 
หนี้สินหมุนเวียน 637,501 251,578 
หนี้สินไม่หมุนเวียน 75,288 15,767 

สรุปรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และตั้งแต่วันที่ซื้อกิจการ
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 2561 2560 

รายได้ 1,973,193 325,717 
ก าไร 66,850 13,731 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (800) - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 66,050 13,731 
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สรุปรายการกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และตั้งแต่วันที่ซื้อกิจการจนถึง
วันที ่31 ธันวาคม 2560 มีดังนี ้

 (หน่วย: พันบาท) 
 2561 2560 

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 9,556 (88,239) 
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (636,723) (64,008) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 492,080 505,519 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (135,087) 353,272 

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด 

บริษัท ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี ้
 (หน่วย: พันบาท) 

 2561 

สินทรัพย์หมุนเวียน 20,247 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 623,958 
หนี้สินหมุนเวียน 92,679 
หนี้สินไม่หมุนเวียน 1,388 

สรุปรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 2561 

รายได้ 1,925 
ขาดทุน (633) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (557) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (1,190) 
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สรุปรายการกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี ้

 (หน่วย: พันบาท) 
 2561 

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน - 
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (526,262) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 526,669 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 407 

13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 เงินลงทุนในบริษัทร่วมตามที่แสดงในงบการเงินรวม ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

บริษัท 
 

ลักษณะธุรกิจ 
จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบัญชี                                       
ตามวิธีส่วนได้เสีย 

   2561 2561 2561 

   (ร้อยละ)   
ถือหุ้นโดยบริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด    
บริษัท เจเอ็น-เอสที  บริหารอสังหาริมทรัพย์ ไทย 49 2,450 2,450 
   จ ากัด    เพื่อให้เช่า     

รวม    2,450 2,450 

 เมื่อวันที่  14 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติให้บริษัท เจเอ็น                            
เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (บริษัทย่อย) เข้าถือหุ้นในบริษัท เจเอ็น -เอสที จ ากัด ซึ่งประกอบ
ธุรกิจการบริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 49 จ านวนเงิน 2.45 ล้านบาท 
โดยบริษัทดังกล่าวจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 และมี
ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท  

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทร่วมดังกล่าวไม่มีการจ่ายเงินปันผล 
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14. เงินลงทุนอื่น 

 เงินลงทุนอื่นตามที่แสดงในงบการเงิน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
บริษัท ทุนเรียกช าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 2561 2560 2561 2560 2561 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 ทุนที่เรียกช าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 2561 2560 2561 2560 2561 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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15. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
 

 
อาคารและ       

ส่วนปรับปรุง 
อาคารและ       

ส่วนปรับปรุง เคร่ืองจักรและ เคร่ืองมือและ 
เคร่ืองตกแต่ง  

เคร่ืองใช้ส านักงาน  อุปกรณ์ งานระหว่าง  
 ท่ีดิน อาคาร อาคารโรงไฟฟ้า อุปกรณ์โรงไฟฟ้า อุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ ส าหรับให้เช่า ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน           
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 394,052 33,742 298,336 1,189,233 4,256 13,335 34,148 9,315 574,767 2,551,184 
ซื้อเพิ่ม 556 1,669 1,068 15,274 605 974 16,782 - 259,065 295,993 
จ าหน่าย (642) (12) - (8,347) (45) (1,288) - - - (10,334) 
โอนเข้า (ออก) 7,033 - 134,039 304,065 - - - - (445,137) - 
เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 35,539 16,586 10,721 8,347 10,344 9,018 33,666 - 68,781 193,002 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 436,538 51,985 444,164 1,508,572 15,160 22,039 84,596 9,315 457,476 3,029,845 
ซื้อเพิ่ม 180,161 214 - 354,629 2,506 8,082 4,014 - 284,416 834,022 
จ าหน่าย - (510) - (316,258) (413) (427) (10) - (1) (317,619) 
โอนเข้า (ออก) - 4,025 3,080 192,631 - 28 - - (199,764) - 
โอนไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - - - - - - - - (24) (24) 
เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 221,600 93,194 - - 78,974 449 - - 349 394,566 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 838,299 148,908 447,244 1,739,574 96,227 30,171 88,600 9,315 542,452 3,940,790 
ค่าเสื่อมราคาสะสม          
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 - 14,991 30,593 138,985 3,185 10,846 10,203 5,458 - 214,261 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - 1,871 19,645 72,133 755 1,404 4,728 1,862 - 102,398 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย - (12) - (3,889) (43) (1,145) - - - (5,089) 
เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - 2,632 2,563 3,857 2,859 5,242 19,874 - - 37,027 
โอนเข้า (ออก) - - (740) 740 - - - - - - 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 - 19,482 52,061 211,826 6,756 16,347 34,805 7,320 - 348,597 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - 7,440 14,173 66,720 5,263 3,777 11,304 1,635 - 110,312 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย - (136) - (14,889) (413) (212) (10) - - (15,660) 
เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - 3,580 - - 3,186 282 - - - 7,048 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 - 30,366 66,234 263,657 14,792 20,194 46,099 8,955 - 450,297 
ค่าเผ่ือสินทรัพย์ด้อยค่า           
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560                                                  -dl                             - - 7,425 59,663 - - 1,750 - - 68,838 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561                                                  - - 7,425 59,663 - - 1,750 - - 68,838 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี           
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 436,538 32,503 384,678 1,237,083 8,404 5,692 48,041 1,995 457,476 2,612,410 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 838,299 118,542 373,585 1,416,254 81,435 9,977 40,751 360 542,452 3,421,655 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี           
2560 (จ านวน 94.6 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)  102,398 

2561 (จ านวน 93.3 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)  110,312 
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   (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  อาคารและส่วน
ปรับปรุง 

อาคารและ       
ส่วนปรับปรุง แผงโซล่าเซลล์ 

 
เคร่ืองมือและ 

เคร่ืองตกแต่ง เคร่ืองใช้
ส านักงาน 

  
อุปกรณ์ 

 
งานระหว่าง 

 

 ท่ีดิน อาคาร อาคารโรงไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่น อุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ ส าหรับให้เช่า ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน           
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 66,245 33,742 12,443 31,420 4,252 13,296 2,077 9,315 210,895 383,685 
ซื้อเพิ่ม 235 1,669 - 19 86 462 - - 31,417 33,888 
จ าหน่าย (643) (12) - - (45) (1,288) - - - (1,988) 
โอนเข้า (ออก) - - 59,292 183,020 - - - - (242,312) - 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 65,837 35,399 71,735 214,459 4,293 12,470 2,077 9,315 - 415,585 
ซื้อเพิ่ม - 30 - 177,227 124 379 - - - 177,760 
จ าหน่าย - - - (182,796) - - - - - (182,796) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 65,837 35,429 71,735 208,890 4,417 12,849 2,077 9,315 - 410,549 

ค่าเสื่อมราคาสะสม           
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 - 14,992 505 1,579 3,183 10,842 1,525 5,458 - 38,084 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - 1,701 3,179 9,260 564 1,104 53 1,862 - 17,723 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย - (12) - - (42) (1,145) - - - (1,199) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 - 16,681 3,684 10,839 3,705 10,801 1,578 7,320 - 54,608 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - 1,585 2,863 8,684 273 713 5 1,635 - 15,758 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย - - - (8,229) - - - - - (8,229) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 - 18,266 6,547 11,294 3,978 11,514 1,583 8,955 - 62,137 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี           
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 65,837 18,718 68,051 203,620 588 1,669 499 1,995 - 360,977 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 65,837 17,163 65,188 197,596 439 1,335 494 360 - 348,412 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี           
2560 (จ านวน 14.9 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)    17,723 

2561 (จ านวน 13.6 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)    15,758 
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ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯถูกน าไปจดจ านองไว้กับสถาบันก ารเงินแห่งหนึ่งเพื่อ                              
ค้ าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ 

ที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองจักร แผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของโรงไฟฟ้าของบริษัทฯและบริษัทย่อยบางแห่งถูกน าไปจดจ านองเพื่อค้ าประกัน
เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียานพาหนะและอุปกรณ์ซึ่งได้มาภายใต้สัญญา
เช่าซื้อ โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ านวนประมาณ 351 ล้านบาท (2560: 26 ล้านบาท )          
(เฉพาะบริษัทฯ: 170 ล้านบาท 2560: ไม่มี) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จ านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว
แต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ านวนเงิน
ประมาณ 51 ล้านบาท (2560: 31 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 31 ล้านบาท 2560: 21 ล้านบาท) 

16.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
 สิทธิในการผลิต

และการ
จ าหน่ายไฟฟ้า 

 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

 
 

รวม 

ราคาทุน    
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 275,888 3,848 279,736 
ซื้อเพิ่ม - 51 51 
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย 21,299 223 21,522 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 297,187 4,122 301,309 
ซื้อเพิ่ม - 1,885 1,885 
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย - 21 21 
รับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - 24 24 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 297,187 6,052 303,239 
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(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สิทธิในการผลิต

และการ
จ าหน่ายไฟฟ้า 

 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

 
 

รวม 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม    
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 6,416 1,831 8,247 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี 10,749 741 11,490 
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย - 69 69 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 17,165 2,641 19,806 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี 10,749 848 11,597 
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย - 1 1 
รับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - 1 1 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 27,914 3,491 31,405 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 280,022 1,481 281,503 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 269,273 2,561 271,834 

 สิทธิในการผลิตและการจ าหน่ายไฟฟ้าที่ได้มาจากการซื้อบริษัทย่อยออกให้โดยหน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้องและมีระยะเวลาการได้รับสิทธิ 25 ปี  

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ราคาทุน  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 3,735 
ซื้อเพิ่ม 9 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 3,744 
ซื้อเพิ่ม 616 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 4,360 
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(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 1,813 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี 698 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2,511 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี 671 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 3,182 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 1,233 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 1,178 

17.    ค่าความนิยม 

รายการเปลี่ยนแปลงของค่าความนิยมส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สรุปได้ดังนี้ 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 1,331,817 
เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 11,170 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 1,342,987 

บริษัทฯและบริษัทย่อยปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อธุรกิจให้กับกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสด เพื่อทดสอบการด้อยค่าประจ าปี 2561 ดังนี ้

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ธุรกิจขนส่งน้ ามันโดย

ระบบขนส่งทางท่อ 

ธุรกิจสถานีบริการก๊าซ

ธรรมชาติ 

ธุรกิจจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมเหลว 

 

รวม 

ค่าความนิยม 1,157,909 11,170 173,908 1,342,987 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะ
ได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงิน และมีข้อสมมติที่ส าคัญส าหรับการประมาณการกระแส
เงินสดส าหรับการทดสอบการด้อยค่าส าหรับปีปัจจุบันเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของรายได้และ
อัตราคิดลด ซึ่งได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร  

ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเชื่อว่าค่าความนิยมดังกล่าวไม่เกิดการด้อยค่า 
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18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 
   (หน่วย: พันบาท) 

 อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม                            งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร MOR - 1.375 MOR, MOR + 0.5 43,483 9,671 - - 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน 4, 4.1, 4.35, 4.5, 

5.80709,                    
MLR - 1.25,             

MLR - 2 

4, 4.75, 5,   
MLR - 2 

368,500 475,000 250,000 475,000 
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท MMR, MLR - 0.5, 

MLR -2, BR + 0.5 
MMR, MLR - 1.5,           

STP + 2, USDMIT + 4, 
LIBOR + 1.5 83,940 125,983 83,940 125,724 

หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย - (843) - (843) 
รวม   495,923 609,811 333,940 599,881 

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารค้ าประกันโดยเงินฝากประจ าของบริษัทฯและบริษัทย่อย และเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงินค้ าประกันโดยการจ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ  

19.     หุ้นกู ้

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

 ในระหว่างปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ชนิดมีหลักประกัน/ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อ        
ผู้ถือ มีผู้แทนผู้ถือ/ไม่มีผู้แทนถือหุ้นและไม่ด้อยสิทธิ โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุน และ /หรือผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ภายในประเทศซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

  



 39  

(หน่วย: พันบาท) 

     งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

หุ้นกู้ 

 
 

วันท่ีออก 

 
อัตราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 

 
 

อายุ 

 
 

ครบก าหนด 

ยอดคงเหลือ                 
ณ วันท่ี                     

31 ธันวาคม 2560 

 
 

เพิ่มขึ้น 

 
 

ลดลง 

ยอดคงเหลือ              
ณ วันท่ี                    

31 ธันวาคม 2561 

คร้ังท่ี 1/2560 9 - 14 พฤศจิกายน 
2559 

5 6 เดือน เมษายน 2561 180,000 - (180,000) - 

คร้ังท่ี 1/2561 20 เมษายน 2561 5 6 เดือน ตุลาคม 2561 - 250,000 (250,000) - 
คร้ังท่ี 2/2561 16 - 18 กรกฎาคม 

2561 
5.4 1 ปี 6 เดือน มกราคม 2563 - 398,800 - 398,800 

คร้ังท่ี 3/2561 15 พฤศจิกายน  
2561 

5 6 เดือน พฤษภาคม 2562 - 350,000 - 350,000 

หัก: ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้รอตัดจ่าย (648)   (4,095) 
รวม     179,352   744,705 
หัก: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (179,352)   (346,086) 
หุ้นกู้   - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี   -   398,619 

20. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 78 - 78 - 

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 171,283 148,328 51,090 26,894 

เจ้าหนี้อื่น - กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 74 282 158 282 
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไมเ่กี่ยวข้องกัน 29,682 33,518 9,461 6,809 
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกัน - - 11,275 2,452 
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่ไมเ่กี่ยวข้องกัน 8,072 5,162 6,786 2,154 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกนั 106,157 94,642 73,784 17,035 

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 315,346 281,932 152,632 55,626 
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21. เงินกู้ยืมระยะยาว 

    (หน่วย: พันบาท) 
 อัตราดอกเบี้ย  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

เงินกู ้  (ร้อยละ) การช าระคืน 2561 2560 2561 2560 
1 MLR - 1.25 ช าระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน เดือนละ 1.4 

ล้านบาท และเดือนสุดท้าย 1.3 ล้านบาท 
ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 7 ป ี6 เดือน
นับแต่วันเบิกรับเงินกู ้

- 16,309 - - 

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

3,355 8,695 3,355 8,695 

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

25,271 29,075 - - 

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

13,200 17,400 - - 

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

24,015 30,555 24,015 30,555 

6 MLR - 0.5 ช าระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน เดือนละ 0.1 
ล้านบาท ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 4 ปี 
8 เดือน นับแต่วันเบิกรับเงินกู ้

- 732 - - 

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

18,948 10,021 - - 

8 MLR - 1 ช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน 
 เดือนละ 4.70 ล้านบาทให้เสรจ็สิ้นภายใน
ระยะเวลา 6 ปี นับแต่วันเบกิรับเงินกู ้

- 156,719 - - 

9 MLR - 1 ช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน 
 เดือนละ 1.80 ล้านบาทให้เสรจ็สิ้นภายใน
ระยะเวลา 6 ปี นับแต่วันเบกิรับเงินกู ้

- 45,449 - - 

10 MLR - 1 ช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน 
 เดือนละ 1.80 ล้านบาทให้เสรจ็สิ้นภายใน
ระยะเวลา 6 ปี นับแต่วันเบกิรับเงินกู ้

- 62,623 - - 

11 MLR - 1 ช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน 
 เดือนละ 0.62 ล้านบาทให้เสรจ็สิ้นภายใน
ระยะเวลา 6 ปี 6 เดือน นับแต่วันเบิกรบั
เงินกู ้

- 20,137 - - 

12 MLR - 1.5 ช าระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน เดือนละ 1.30 
ล้านบาทให้เสร็จภายในระยะเวลา 10 ปี  

 6 เดือน นับแต่วันเบิกรับเงินกู ้

- 146,343 - - 
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    (หน่วย: พันบาท) 
 อัตราดอกเบี้ย  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

เงินกู ้  (ร้อยละ) การช าระคืน 2561 2560 2561 2560 
13 MLR - 1.5 ช าระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน เดือนละ 1.36 

ล้านบาทให้เสร็จภายในระยะเวลา 10 ปี  
 6 เดือน นับแต่วันเบิกรับเงินกูง้วดแรก 

- 151,760 - 151,760 

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

208,280 244,040 - - 

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

- 187 - - 

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

- 134 - - 

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

- 636 - - 

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

- 396 - - 

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

- 1,235 - - 

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

39,262 - - - 

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

51,017 - - - 

22 4.85 ช าระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน เดือนละ 5.6 
ล้านบาท ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 5 ปี 
นับแต่วันเบิกรับเงินกู ้

308,000 - - - 

23 6.25 ช าระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน เดือนละ 52,415 
บาท ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 3 ป ี                 
3 เดือน นับแต่เดือนท่ีเบิกรับเงินกู ้

1,940 - - - 

หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย (3,406) (6,265) - (1,645) 
รวม 689,882 936,181 27,370 189,365 
หัก: ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  (160,044) (205,264) (9,895) (28,032) 
หัก: ส่วนที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน - (397,349) - - 
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 529,838 333,568 17,475 161,333 
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 เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีหลักประกันคือการจดจ านองที่ดินพร้อมสิ่ง         
ปลูกสร้างของบริษัทฯและบริษัทย่อย การจ าน าเคร่ืองจักร แผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ของบริษัทฯและบริษัทย่อย การจ าน าสิทธิการรับเงินฝากธนาคารของบริษัทฯและบริษัทย่อย การ
โอนสิทธิการรับเงินจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง และการค้ าประกันโดย
บริษัทฯ 

 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 เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปบริษัท
ย่อยได้แสดงยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นหนี้สินหมุนเวียนใน
งบแสดงฐานะการเงินทั้งจ านวน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยสองแห่งไม่สามารถปฏิบัติตามข้อจ ากัดบางประการที่ระบุใน
สัญญาได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยได้รับจดหมายผ่อนปรนเงื่อนไขจากธนาคารภายในวันที่                
31 ธันวาคม 2561 

22. หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

หนี้สินตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 346,025 23,801 166,154 - 
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจ าหน่าย (42,412) (3,181) (20,652) - 
หัก: ค่าธรรมเนียมรอตัดจ่าย (3,413) - (1,751) - 

รวม 300,200 20,620 143,751 - 
หัก: ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (46,851) (5,692) (21,052) - 

หนี้สินตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ     
     จากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ป ี 253,349 14,928 122,699 - 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท าสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใช้
ในการด าเนินงานของกิจการโดยมีก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา
โดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 7 ปี  
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 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ าภายในหนึ่งปีตามสัญญาเช่าการเงินดังนี ้

(หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ป ี 1 - 4 ป ี รวม ไม่เกิน 1 ป ี 1 - 4 ป ี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงนิขัน้ต่ าที่ต้องจ่าย
ทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 60,078 285,947 346,025 27,313 138,841 166,154 

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงิน 
   รอการตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                               (12,666) (29,746) (42,412) (5,973) (14,679) (20,652) 
ค่าธรรมเนียมรอตดัจ่าย (561) (2,852) (3,413) (288) (1,463) (1,751) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต่ า 
   ที่ต้องจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 46,851 253,349 300,200 21,052 122,699 143,751 

(หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ป ี 1 - 4 ป ี รวม ไม่เกิน 1 ป ี 1 - 4 ป ี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงนิขัน้ต่ าที่ต้องจ่าย
ทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 6,973 16,828 23,801 - - - 

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงิน 
   รอการตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                               (1,281) (1,900) (3,181) - - - 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต่ า 
   ที่ต้องจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 5,692 14,928 20,620 - - - 
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23.     ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 9,926 6,997 8,308 6,414 
ส่วนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:     
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน  2,161 1,559 980 1,401 
ต้นทุนดอกเบี้ย 151 108 90 99 
รับโอนพนักงานจากบริษัทย่อย - 49 - 394 
เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - 1,213 - - 

ส่วนที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:     
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย 

    

ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้าน
ประชากรศาสตร์ (1,166) - (886) - 

ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทาง
การเงิน 60 - (862) - 

      ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 2,199 - 1,867 - 
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 13,331 9,926 9,497 8,308 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 13,331 9,926 9,497 8,308 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 

(หน่วย: พันบาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ต้นทุนขาย 545 294 - - 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบรหิาร 1,767 2,635 1,070 1,894 
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 2,312 2,929 1,070 1,894 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณ 13 - 23 ปี (2560: 10 - 24 ปี) (เฉพาะบริษัทฯ: 16 ปี 
2560: 19 ปี) 

 สมมติฐานที่ส าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

อัตราคิดลด 1.5 - 3.4 1.4 - 3.2 1.5 - 3.4 1.4 - 3.2 

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 5.0  5.0 5.0 3.0 - 5.0 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน  

   (ขึ้นกับช่วงอายุ) 0.0 - 32.1 0.0 - 35.0 0.0 - 29.0 0.0 - 35.0 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้ 

  (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% 

อัตราคิดลด (2,085) 2,479 (1,530) 1,814 

อัตราการขึ้นเงินเดือน  2,381 (2,046) 1,745 (1,504) 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน (2,281) 417 (1,632) 322 

 
  (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% 

อัตราคิดลด (1,434) 1,739 (1,194) 1,440 

อัตราการขึ้นเงินเดือน  1,764 (1,476) 1,468 (1,235) 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน (1,602) 420 (1,339) 340 
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เมื่อวันที ่13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
ฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้ก าหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรับลูกจ้างซึ่ง
ท างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 
และมีผลกระทบให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เพิ่มขึ้น 2.62 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 2.14 ล้านบาท) บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึก
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบก าไร
ขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 

24. ทุนเรือนหุ้น 

 ในเดือนมกราคม 2560 มีการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 จ านวน 714,280 หน่วย ตามที่
กล่าวไว้ในหมายเหตุ 25.2 บริษัทฯได้รับเงินเพิ่มทุนข้างต้นจ านวนรวม 71,428 บาท และส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นของบริษัทฯเพิ่มจาก 902,634,670 บาท เป็น 902,920,382 บาท  

 ในเดือนกรกฎาคม 2560 มีการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 จ านวน 8,400 หน่วย ตามที่
กล่าวไว้ในหมายเหตุ 25.2 บริษัทฯได้รับเงินเพิ่มทุนข้างต้นจ านวนรวม 840 บาท และส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นของบริษัทฯเพิ่มจาก 902,920,382 บาท เป็น 902,923,742 บาท 

 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯได้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากทุนจดทะเบียนจ านวน 
491,337,614 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 756,337,614 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 2,650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯเพิ่ม
จาก 902,923,742 บาท เป็น 2,131,056,430 บาท 

 ในเดือนธันวาคม 2560 มีการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP จ านวน 8,975,275 หน่วย 
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 25.1 บริษัทฯได้รับเงินเพิ่มทุนข้างต้นจ านวนรวม 897,528 บาท  

 ในเดือนกรกฎาคม 2561 มีการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 จ านวน 104,855,000 หน่วย 
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 25.2 บริษัทฯได้รับเงินเพิ่มทุนข้างต้นจ านวนรวม 10,485,500 บาท และ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯเพิ่มจาก 2,131,056,430 บาท เป็น 2,172,998,430 บาท 

 ในเดือนธันวาคม 2561 มีการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ PSTC - ESOP จ านวน 8,801,475 หน่วย 
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 25.1 บริษัทฯได้รับเงินเพิ่มทุนข้างต้นจ านวนรวม 880,147 บาท และ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯเพิ่มจาก 2,172,998,430 บาท เป็น 2,175,792,898 บาท 
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 รายการกระทบยอดทุนเรือนหุ้น 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

 (จ านวนหุ้นสามัญ) (บาท) (จ านวนหุ้นสามัญ) (บาท) 
ทุนจดทะเบียน     
ณ วันต้นปี 7,563,376,135 756,337,614 4,913,376,135 491,337,614 
เพิ่มทุนจดทะเบียน - - 2,650,000,000 265,000,000 

ณ วันสิ้นป ี 7,563,376,135 756,337,614 7,563,376,135 756,337,614 

ทุนที่ออกและช าระแล้ว     
ณ วันต้นปี 6,441,602,687 644,160,269 4,431,904,732 443,190,473 
เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุน - - 2,000,000,000 200,000,000 
เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ 113,656,475 11,365,647 9,697,955 969,796 

ณ วันสิ้นป ี 6,555,259,162 655,525,916 6,441,602,687 644,160,269 

25. ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

25.1    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  
วันที่จัดสรร: 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 
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ระยะเวลาการใช้สิทธิ: 

การใช้สิทธิคร้ังที่ 1 

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

การใช้สิทธิคร้ังที่ 2 

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

การใช้สิทธิคร้ังที่ 3 

เมื่อครบก าหนดระยะ 24 เดือน นับแต่วันออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถ
ใช้สิทธิได้ร้อยละ 28 ของจ านวนที่ได้รับการจัดสรร โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันก าหนดการ          
ใช้สิทธิ 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 
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การใช้สิทธิคร้ังที่ 7 

เมื่อครบก าหนดระยะ 48 เดือน นับแต่วันออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส าคัญแสงสิทธิสามารถ
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 

ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯบันทึกค่าใช้จ่ายเป็นจ านวน 0.5 ล้านบาท (2560: 3.4 ล้านบาท) ซึ่ง
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีส่วนทุนจากการจ่ายโดย
ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จ านวน 2.2 ล้านบาท (2560: 4.5 ล้านบาท) 

 ในระหว่างปี 2561 มีผู้ใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ PSTC - ESOP จ านวน 8,801,475 หน่วย 
(2560: 8,975,275 หน่วย) และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยอดคงเหลือของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
PSTC - ESOP ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิมีจ านวน 7,265,075 หน่วย (2560: 16,066,550 หน่วย) 

รายการกระทบยอดจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ PSTC - ESOP 
(หน่วย: หน่วย) 

 งบการเงินรวม                                           
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ ณ วันต้นปี 16,066,550 25,041,825 
ใช้สิทธิระหว่างปี (หมายเหตุ 24) (8,801,475) (8,975,275) 
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ ณ วันปลายปี 7,265,075 16,066,550 

25.2  ใบส าคัญแสดงสิทธิ PSTC - W1 

เมื่อวันที ่29 มกราคม 2559 บริษัทฯได้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 1 (PSTC -W1) เพื่อซื้อ 

 หุ้นสามัญของบริษัทฯให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

จ านวนหลักทรัพย์ที่เสนอ:   442,251,470 หน่วย 
จ านวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ:  442,251,470 หุ้น 
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อายุใบส าคัญแสดงสิทธิ:  3 ป ีนับแต่วันที่ออกใบส 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 และสามารถใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย
ในวันที่ 28 มกราคม 2562 

 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 มีการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 จ านวน 714,280 หน่วย ซื้อ
หุ้นสามัญจ านวน 714,280 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท บริษัทฯได้รับเงินเพิ่มทุนข้างต้นจ านวน 
357,140 บาท บริษัทฯจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2560 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญข้างต้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว
ตั้งแต่วันที ่7 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป 

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 มีการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 จ านวน 8,400 หน่วย      
ซื้อหุ้นสามัญจ านวน 8,400 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท บริษัทฯได้รับเงินเพิ่มทุนข้างต้นจ านวน   
4,200 บาท บริษัทฯจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่  2 สิงหาคม 2560 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญข้างต้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้วตั้งแต่
วันที ่2 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป 

 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 มีการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 จ านวน 104,855,000 
หน่วย ซื้อหุ้นสามัญจ านวน 104,855,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท บริษัทฯได้รับเงินเพิ่มทุน
ข้างต้นจ านวน 52,427,500 บาท บริษัทฯจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 
2 สิงหาคม 2561 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญข้างต้นเป็นหลักทรัพย์         
จดทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยอดคงเหลือของใบส าคัญแสดงสิทธิ PSTC - W1 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิมี     
จ านวน 336,662,182 หน่วย (2560: 441,517,182 หน่วย) 
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รายการกระทบยอดจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ PSTC - W1 
(หน่วย: หน่วย) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ ณ วันต้นปี 441,517,182 442,239,862 
ใช้สิทธิระหว่างปี (หมายเหตุ 24) (104,855,000) (722,680) 
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ ณ วันปลายปี 336,662,182 441,517,182 

26. ส ารองตามกฎหมาย 

 บริษัทฯ 

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้อง
จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี   
หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ    
ทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได้ 

 บรษิัทย่อย 

 ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทฯต้องจัดสรรทุนส ารองไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของจ านวนผลก าไรซึ่งบริษัทฯท ามาหาได้ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนส ารองนั้น
จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนทุนของบริษัทฯ ส ารองตามกฎหมายดังกล่าว            
ไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได้ 

27.    ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของ 
   พนักงาน 125,351 102,277 54,748 71,277 
ค่าเสื่อมราคา 110,312 102,398 15,758 17,723 
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 9,445 8,537 3,640 3,054 
ซื้อสินค้าส าเร็จรูป 2,133,622 721,410 345,629 307,705 
การเปล่ียนแปลงในสินค้าส าเร็จรูปและ   
   งานระหว่างท า (58,627) (39,141) (43,539) (5,858) 
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28. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วยรายการดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลส าหรบัป ี 29,414 7,160 13,850 3,351 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช:ี      
ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีจากการเกิด            
ผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับ
รายการผลแตกต่างชั่วคราว (3,803) (14) (1,212) 58 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน 
   งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 25,611 

 
7,146 12,638 3,409 

จ านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้  

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีทีเ่กี่ยวข้องกับ 
   ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม 
   หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (237) - (24) - 
 (237) - (24) - 
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 รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก าไร (ขาดทุน) ทางบัญชี
กับอัตราภาษีที่ใช้ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงได้ดังนี้ 

   (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงนิได้นิตบิุคคล 138,131 53,123 102,877 65,411 

     
อัตราภาษีเงินไดน้ิติบคุคล ร้อยละ 0, 20 ร้อยละ 0, 20 ร้อยละ 0, 20 ร้อยละ 0, 20 
ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงนิได้นิตบิุคคลคูณ

อัตราภาษี 63,737 17,512 16,407 9,107 
ผลกระทบทางภาษจีากการตัดรายการ

ระหว่างกัน (36,111) (6,888) - - 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหต ุ29) (13,836) (10,445) (4,219) (7,349) 
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 1,449 1,759 493 1,675 
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึน้ (172) (48) (43) (24) 

รวม (12,559) (8,734) (3,769) (5,698) 
ผลขาดทนุทางภาษทีี่ยังไม่ได้ใชท้ีค่าดว่า   

จะไม่ได้รับประโยชน ์ 10,544 5,256 - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไร
ขาดทนุเบด็เสร็จ 25,611 7,146 12,638 3,409 

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 2,143 475 904 475 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 236 212 216 212 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 2,530 1,923 1,923 1,662 
ขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้ 1,199  - - - 
ประมาณการหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ 
   รับประกันสินค้า 1,006 - 1,006 - 
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 446 910 446 910 
รวม 7,560 3,520 4,495 3,259 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและ
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จ านวน 389 ล้านบาท (2560: 357 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: ไม่มี)             
ที่ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เน่ืองจากบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯอาจ
ไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน าผลแตกต่างชั่วคราวและผลทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้ 

29. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อย 10 แห่งได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ส าหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  พลังงานชีวภาพ และพลังงานชีวมวล ตามบัตร
ส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1966 (1)/2554 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 เลขที่ 1519 (1)/2557 เมื่อวันที่ 
22 เมษายน 2557 เลขที่ 1520 (1)/2557 เมื่อวันที่ 22  เมษายน 2557 เลขที่ 58-2389-1-00-1-0 เมื่อวันที่ 
29 ตุลาคม 2558 เลขที่ 1127(1)/2556 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 เลขที่ 2548(1)/2555 เมื่อวันที่                 
18 ตุลาคม  2555 เลขที่  1483(1)/2556 เมื่อวันที่  2 เมษายน  2556 เลขที่1792(1)/2556 เมื่อวันที่                       
6 มิถุนายน 2556 เลขที่ 59-1440-1-00-1-0 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เลขที่ 59-1442-1-00-1-0 
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เลขที่ 61-0865-1-00-1-0 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 และเลขที่ 61-
0121-1-001-0 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ บัตรส่งเสริมดังกล่าวได้ก าหนดเงื่อนไขและสิทธิ
พิเศษบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ
ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เร่ิมมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการนั้น และได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษี 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายในประเทศส าหรับปี 2561 และ 2560 ตามกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนเป็นจ านวนทั้งสิ้น 387 ล้านบาท และ 463 ล้านบาท ตามล าดับ (เฉพาะ            
บริษัทฯ: 48 ล้านบาท และ 48 ล้านบาท ตามล าดับ) 

30. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี 

 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยผลรวมของจ านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่าง
ปีกับจ านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่า
ปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นงวดหรือ ณ วัน
ออกหุ้นสามัญเทียบเท่า  
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 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2561 และ 2560 
แสดงการค านวณได้ดังนี้ 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  
  

ก าไรส าหรับปี 
จ านวนหุ้นสามัญ                        
ถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก 

 
ก าไรต่อหุ้น 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน        
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้น 
      ของบริษัทฯ 84,637 43,205 6,486,205 4,512,434 0.0131 0.0096 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรบัลด       
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีออกให้พนักงาน  

      (PSTC - ESOP) - - 6,334 14,007   
    ใบส าคัญแสดงสิทธิ (PSTC - W1) - - 120,853 158,493   
ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
   ก าไรท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ       
      สมมติว่ามีการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ 84,637 43,205 6,613,392 4,684,934 0.0128 0.0092 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  
  

ก าไรส าหรับปี 
จ านวนหุ้นสามัญ                        
ถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก 

 
ก าไรต่อหุ้น 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน        
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้น 
      ของบริษัทฯ 90,239 62,001 

 
6,486,205 4,512,434 0.0139 0.0137 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรบัลด       
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีออกให้พนักงาน  

      (PSTC - ESOP) - - 
 

6,334 14,007   
    ใบส าคัญแสดงสิทธิ (PSTC - W1) - - 120,853 158,493   
ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
   ก าไรท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ       
      สมมติว่ามีการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ 90,239 62,001 6,613,392 4,684,934 0.0136 0.0132 

31. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอ านาจ
ตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการ
จัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การบริหารงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ 
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังน้ี  
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 - ส่วนงานระบบไฟฟ้าควบคุมและระบบส ารองไฟฟ้า เป็นส่วนงานที่ท าการจ าหน่ายและติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าควบคุมและระบบส ารองไฟฟ้าทุกชนิด 

 - ส่วนงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เป็นส่วนงานที่ท าการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล และพลังงานชีวภาพ 

 - ส่วนงานจ าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เป็นส่วนงานที่จ าหน่ายปิโตรเลียมเหลว
และให้บริการขนส่งน้ ามันโดยระบบขนส่งทางท่อ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น 

 ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
บริษัทฯและบริษัทย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุน
จากการด าเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้ เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก าไรหรือขาดทุนจาก                
การด าเนินงานในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทย่อยบริหารงานด้านการจัดหาเงิน      
ซึ่งท าให้เกิดค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ทางการเงินและภาษีเงินได้ของทั้งกลุ่ม ดังนั้น รายได้
และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงไม่มีการปันส่วนให้แต่ละส่วนงานด าเนินงาน 

 การบันทึกบัญชีส าหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึก
บัญชีส าหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก 

 รายได้ระหว่างส่วนงานถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว 

 ข้อมูลรายได้และก าไรของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 ส่วนงานระบบไฟฟ้าควบคุม ส่วนงานจ าหน่ายและขนส่ง ส่วนงานผลิตไฟฟ้าจาก  รายการปรับปรุง  

 และระบบส ารองไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม พลังงานทดแทน รวมส่วนงาน และตัดรายการระหว่างกัน งบการเงินรวม 

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

รายได้จากลูกค้าภายนอก 597,134 559,178 1,960,152 322,011 387,400 462,908 2,944,686 1,344,097 - - 2,944,686 1,344,097 

รายได้ระหว่างส่วนงาน 159,000 125,035 16,999 - - - 175,999 125,035 (175,999) (125,035) - - 

ดอกเบี้ยรับ 46,628 46,396 7,627 160 13,445 2,859 67,700 49,415 (65,200) (48,753) 2,500 662 

ดอกเบี้ยจ่าย (55,155) (60,292) (10,971) (494) (86,368) (83,476) (152,494) (144,262) 65,200 48,753 87,294 (95,509) 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (4,892) (5,992) (21,906) (1,469) (86,313) (97,743) (113,111) (105,204) (8,798) (8,684) (121,909) (113,888) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (12,638) (4,340) (41,408) (2,806) (3) - (54,049) (7,146) 28,438 - (25,611) (7,146) 

             

ก าไรของส่วนงาน 68,470 46,031 174,459 13,731 21,706 20,653 264,635 80,415 (152,116) (34,438) 112,519 45,977 
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 สินทรัพย์ของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 
2560 มีดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ส่วนงานระบบไฟฟ้าควบคุม ส่วนงานจ าหน่ายและขนส่ง ส่วนงานผลิตไฟฟ้าจาก  รายการปรับปรุง  

 และระบบส ารองไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม พลังงานทดแทน รวมส่วนงาน และตัดรายการระหว่างกัน งบการเงินรวม 

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

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 4,517,692 4,008,340 3,288,821 1,871,263 3,207,941 3,197,713 11,014,454 9,077,316 (4,250,515) (3,330,776) 6,763,939 5,746,540 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และ
สินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว 

 ในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ านวน  1 ราย เป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 379 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (2560: บริษัทฯและ         
บริษัทย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ านวน 1 ราย เป็นจ านวนเงินประมาณ 455 ล้านบาท ซึ่งมา
จากส่วนงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน) 

32. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

 บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานบริษัทฯได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ไทยพาณิชย์
มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่งเป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชีพซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 
ของเงินเดือน กองทุนส ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ 
จ ากัด  และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของ 
บริษัทฯในระหว่างปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ านวน 2.7 
ล้านบาท (2560: 2.7 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 2.7 ล้านบาท 2560: 2.5 ล้านบาท) 

33. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

33.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาขายไฟฟ้า 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท าสัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านคร
หลวง (กฟน.) ตามจ านวนและราคาที่ก าหนดไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ถึง 25 ปี
นับตั้งแต่วันที่วันที่ลงนามในสัญญาเเละต่อสัญญาโดยอัตโนมัติคร้ังละ 5 ปี จนกว่าจะมีการยุติ
สัญญา รายละเอียดของสัญญาขายไฟฟ้าดังกล่าวมีดังนี้ 
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โรงไฟฟ้า     
แห่งที ่ วันที่ท าสัญญา ที่ตั้งโครงการ ก าลังการผลิต วันที่เริ่มขายไฟฟ้า 

1 22 ตุลาคม 2551 จังหวัดบุรีรัมย ์ 950 กิโลวัตต ์ เริ่มด าเนนิการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
   แล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 

2 28 ตุลาคม 2552 จังหวัดอดุรธาน ี 998 กิโลวัตต ์ เริ่มด าเนนิการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
แล้ว เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 

3 
 

28 ตุลาคม 2552 
 

จังหวัดอดุรธาน ี
 

998 กิโลวัตต ์
 

เริ่มด าเนนิการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
แล้ว เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 

4 
 

10 มีนาคม 2553 
 

จังหวัดบุรีรัมย ์
 

8,000 กิโลวัตต์ 
 

เริ่มด าเนนิการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
   แล้ว เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 

5 
 

23 มีนาคม 2555 
 

จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

4,000 กิโลวัตต์ 
 

เริ่มด าเนนิการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
   แล้ว เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 

6 17 สิงหาคม 2555 จังหวัดสุพรรณบุร ี 2,000 กิโลวัตต์ เริ่มด าเนนิการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
แล้ว เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 

7 29 พฤศจิกายน 2556 จังหวัดสุพรรณบุร ี 980 กิโลวัตต ์ เริ่มด าเนนิการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
แล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 

8 16 ธันวาคม 2556 จังหวัดสมุทรสงคราม 988 กิโลวัตต ์ เริ่มด าเนนิการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
แล้ว เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 

9 17 ธันวาคม 2556 จังหวัดนนทบุร ี 980 กิโลวัตต ์ เริ่มด าเนนิการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
แล้ว เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 

10 14 มกราคม 2558 จังหวัดนครศรีธรรมราช 990 กิโลวัตต ์ ยังไม่เริ่มด าเนนิการจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 

11 6 กรกฎาคม 2558 จังหวัดสุโขทัย 990 กิโลวัตต ์ ยังไม่เริ่มด าเนนิการจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 

12 6 กรกฎาคม 2558 จังหวัดชัยนาท 990 กิโลวัตต ์ ยังไม่เริ่มด าเนนิการจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 

13 10 กรกฎาคม 2558 จังหวัดอดุรธาน ี 990 กิโลวัตต ์ ยังไม่เริ่มด าเนนิการจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 

14 4 สิงหาคม 2558 จังหวัดเพชรบุร ี 1,000 กิโลวัตต์ เริ่มด าเนนิการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า          
แล้ว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 
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โรงไฟฟ้า     
แห่งที ่ วันที่ท าสัญญา ที่ตั้งโครงการ ก าลังการผลิต วันที่เริ่มขายไฟฟ้า 

15 11 กันยายน 2558 จังหวัดชลบุร ี 990 กิโลวัตต ์ ยังไม่เริ่มด าเนนิการจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 

16 2 ตุลาคม 2558 จังหวัดก าแพงเพชร 990 กิโลวัตต ์ ยังไม่เริ่มด าเนนิการจ าหน่าย 
 กระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 
17 2 ตุลาคม 2558 จังหวัดสุพรรณบุร ี 4,600 กิโลวัตต์ ยังไม่เริ่มด าเนนิการจ าหน่าย 

 กระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 

18 13 พฤศจิกายน 2558 จังหวัดสกลนคร 990 กิโลวัตต ์ ยังไม่เริ่มด าเนนิการจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 

19 22 สิงหาคม 2559 จังหวัดสระแก้ว 4,999 กิโลวัตต์ เริ่มด าเนนิการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
แล้วเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 

20 22 สิงหาคม 2559 จังหวัดสมุทรสงคราม 4,999 กิโลวัตต์ เริ่มด าเนนิการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
แล้วเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 

33.2   ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด าเนินงาน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าท าสัญญาเช่าด าเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคาร               
การเช่าพื้นที่ส าหรับโรงผลิตกระแสไฟฟ้า อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 25 ป ี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้
สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้ 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

จ่ายช าระ     
ภายใน 1 ป ี 19.1 21.5 5.8 6.3 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 54.4 50.1 19.1 19.3 
เกิน 5 ป ี 212.7 224.3 78.9 83.3 
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33.3   ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ
และที่ปรึกษามีจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้ 
ดังนี ้

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 

2561 
31 ธันวาคม     

2560 
31 ธันวาคม 

2561 
31 ธันวาคม     

2560 

จ่ายช าระ     
ภายใน 1 ป ี 7.1 3.5 0.2 2.2 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4.6 - - - 

33.4   ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวน 17 
ล้านบาท (2560: 119 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: ไม่มี) ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและ
ยานพาหนะส าหรับการขนส่งก๊าซธรรมชาติ 

33.5 การค้ าประกัน 

 (1) ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯค้ าประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่อให้แก่กิจการ                                
ที่เกี่ยวข้องกันในวงเงิน 1,072 ล้านบาท (2560: 220 ล้านบาท) 

(2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค้ าประกันที่ออกโดยธนาคาร         
ในนามของบริษัทฯและบริษัทย่อยเพื่อค้ าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาจ านวนเงินรวม
ประมาณ 282 ล้านบาท (2560: 237 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 97 ล้านบาท 2560: 59 ล้าน
บาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฎิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและ
บริษัทย่อย  

34. ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 31 ธันวาคม 2561 

 งบการเงินรวม  

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - 2,064 - 2,064 
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(หน่วย: พันบาท) 

 31 ธันวาคม 2561 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - 1,741 - 1,741 

 

(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 

35. เครื่องมือทางการเงิน 

35 .1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 เคร่ืองมือทางการเงินที่ส าคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี      
ฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เจ้าหน้ีการค้า
และเจ้าหนี้อ่ืน เงินกู้ยืมระยะสั้น หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 
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 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 
และเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการ
ควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็น
สาระส าคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้  การให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุก
ตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จ านวนมากราย จ านวน
เงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้
การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบัน
การเงิน เงินให้กู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย 
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน  

 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และส าหรับ
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก าหนด หรือ วันที่
มีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 งบการเงินรวม 
 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย    
 ภายใน  ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอัตรา  อัตราดอกเบี้ย 
 1 ปี 1 - 5 ป ี ราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ที่แท้จริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 266 - - 29 295 0.1 - 0.375 
เงินลงทุนชั่วคราว 16 - - 2 18 0.9 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้อื่น - - - 634 634 - 
เงินใหกู้้ยืมระยะสั้นแกก่ิจการ 
   ทีไ่ม่เกี่ยวข้องกัน 

 
6 - - - 6 2.5 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน - 71 - - 71 0.125 - 1.25 
 288 71 - 665 1,024  
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 งบการเงินรวม 
 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย    
 ภายใน  ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอัตรา  อัตราดอกเบี้ย 
 1 ปี 1 - 5 ป ี ราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ที่แท้จริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
หนี้สินทางการเงิน       
เงินเบิกเกินบัญชแีละเงินกู้ยืม      4, 4.1, 4.35, 4.5, 5.80709, MMR, 
   ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 299 - 197 - 496 MLR-0.5, MLR-1.25, MLR-2,  

BR + 0.5, MOR - 1.375 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 315 315 - 
หุ้นกู ้ 346 399 - - 745 5.0, 5.4 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน 100 - - - 100 5.0 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก       
   กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 19 - - - 19 5.0 
เงินกู้ยืมระยะยาว 71 9 610 - 690 MLR, MLR-0.5, MLR-1,                

MLR- 1.25 
      MLR-1.5, MLR-2.025, 4.85, 5.75 
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและ       
   สัญญาเช่าทางการเงิน 47 253 - - 300 4.75 - 7.001 
 882 661 807 315 2,665  

(หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย    
 ภายใน  ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอัตรา  อัตราดอกเบี้ย 
 1 ปี 1 - 5 ป ี ราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ที่แท้จริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10 - - 1 11 0.1 - 0.375 
เงินลงทุนชั่วคราว - - - 2 2 - 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้อื่น - - - 692 692 - 
เงินใหกู้้ยืมระยะสั้นแกก่ิจการ       
   ทีเ่กี่ยวข้องกัน 1,055 - - - 1,055 5.0, 6.4 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน - 41 - - 41 0.125 - 1.25 
เงินใหกู้้ยืมระยะยาวแก่กิจการ           
ที่เกี่ยวข้องกัน - 

 
26 - - 26 5 

 1,065 67 - 695 1,827  
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย    
 ภายใน  ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอัตรา  อัตราดอกเบี้ย 
 1 ปี 1 - 5 ป ี ราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ที่แท้จริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
หนี้สินทางการเงิน       
เงินเบิกเกินบัญชแีละเงินกู้ยืม      4, 4.1, MMR, MLR-0.5,  
   ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 180 - 154 - 334 MLR-1.25, MLR-2,  BR + 0.5, 

MOR - 1.375 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 153 153 - 

หุ้นกู ้ 745 - - - 745 5.0, 5.4 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการ       

   ทีเ่กี่ยวข้องกัน 253 - - - 253 0.9, 5.0, 6.0 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการ                 
ทีไ่ม่เกี่ยวข้องกัน 6 - - - 6 5.0 

เงินกู้ยืมระยะยาว - - 27 - 27 MLR-1.25, MLR-2.025 

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและ       

   สัญญาเช่าทางการเงิน 21 123 - - 144 4.75 

 1,205 123 181 153 1,662  

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 งบการเงินรวม 
 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย    
 ภายใน  ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอัตรา  อัตราดอกเบี้ย 
 1 ปี 1 - 5 ป ี ราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ที่แท้จริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 406 - - 24 430 0.37 - 0.375 
เงินลงทุนชั่วคราว - - - 3 3 - 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้อื่น - - - 549 549 - 
เงินใหกู้้ยืมระยะสั้นแกก่ิจการ 
   ที่ไมเ่กี่ยวข้องกัน 

 
60 

 
- - - 60 2.5 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน 59 58 - - 117 0.37 - 1.375 
 525 58 - 576 1,159  
หนี้สินทางการเงิน       
เงินเบิกเกินบัญชแีละเงินกู้ยืม      4, 4.75, 5, MMR, MLR-1.5,  
   ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 180 - 430 - 610 MLR-2, STP+2, USDMIT+4,  
      Libor+1.5, MOR, MOR+0.5 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 282 282 - 
หุ้นกู ้ 179 - - - 179 5.0 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก       
   กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 70 - - - 70 2.5, 5.0 
เงินกู้ยืมระยะยาว 4 13 919 - 936 MLR, MLR-0.5, MLR-1.25, 
      MLR-1.5, MLR 2.025, 5.75 
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและ       
   สัญญาเช่าทางการเงิน 6 15 - - 21 2.85 - 9.58 
 439 28 1,349 282 2,098  
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย    
 ภายใน  ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอัตรา  อัตราดอกเบี้ย 
 1 ปี 1 - 5 ป ี ราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ที่แท้จริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 - - 9 10 0.37 - 0.375 
เงินลงทุนชั่วคราว - - - 2 2 - 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้อื่น - - - 350 350 - 
เงินใหกู้้ยืมระยะสั้นแกก่ิจการ       
   ทีเ่กี่ยวข้องกัน 871 - - - 871 5.0 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน 40 - - - 40 0.37 - 1.375 
เงินใหกู้้ยืมระยะยาวแก่กิจการ           
ที่เกี่ยวข้องกัน - 

 
26 - - 26 5.0 

 912 26 - 361 1,299  

หนี้สินทางการเงิน       
เงินเบิกเกินบัญชแีละเงินกู้ยืม      4, 4.75, 5, MLR, MLR-1.5, 
   ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 180 - 420 - 600 MLR-2, STP+2, USDMIT+4, 
      Libor+1.5 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 56 56 - 

หุ้นกู ้ 179 - - - 179 5.0 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการ       

   ทีเ่กี่ยวข้องกัน 275 - - - 275 0.9 

เงินกู้ยืมระยะยาว - - 189 - 189 MLR-1.25, MLR-1.5, MLR-2.025 

 634 - 609 56 1,299  

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส าคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อสินค้าเป็น
เงินตราต่างประเทศ บริษัทฯได้ตกลงท าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มี
อายุสัญญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยง 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ดังนี ้

สกุลเงิน 
สินทรัพย์ทางการเงิน          
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

หนี้สินทางการเงิน              
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย                    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา - - 0.1 1.6 32.61 32.85 
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 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 และ  2560 บริษัทฯไม่มียอดคงเหลือของสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศ  

36. การบริหารจัดการทุน  

 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส าคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่
เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น 
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.7:1       
(2560: 0.6:1) และเฉพาะบริษัทฯมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 0.6:1 (2560: 0.5:1)  

37.     เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

37.1 เมื่อวันที่  10 มกราคม 2562 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี  1 จ ากัด บริษัท                  
ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 2 จ ากัด บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จ ากัด บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 4 
จ ากัด บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 5 จ ากัด และบริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 7 จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยในประเทศไทย บริษัทย่อยดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนบริษัทละ 0.1 ล้านบาท โดยบริษัทฯลงทุน
ในบริษัทดังกล่าวอัตราร้อยละ 100 

37.2 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 บริษัท ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากัดได้เข้าท าสัญญาเกี่ยวกับโครงการ
ก่อสร้างระบบขนส่งน้ ามันทางท่อโดยมีมูลค่าสัญญารวม 170 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

37.3 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 มีผู้ใช้สิทธิ์ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 จ านวน 323,394,618 
หน่วย ได้รับเงินจากการใช้สิทธิเป็นจ านวน 161,697,309 บาท บริษัทฯจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้ว
กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้น
สามัญข้างต้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2562 เป็นต้นไป 

37.4 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด ได้จ าหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ไทย
ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด (“TPN”) เพิ่มเติมจ านวน 568,044 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.2  ของหุ้น
ที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของ TPN ในราคาหุ้นละ 411.23 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 234 ล้าน
บาท ท าให้สัดส่วนของการถือหุ้นใน TPN ลดลงเป็นร้อยละ 92 

37.5 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 756,337,613.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 691,337,613.50 บาท โดยการตัดหุ้น
สามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายรวมจ านวน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.10 บาท และเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562  บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 691,337,613.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 756,337,613.50 
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 650,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
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37.6 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2562 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือ
หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.018 บาท รวมเป็นเงิน 118 ล้านบาท เงินปันผลนี้จะจ่ายและบันทึกบัญชี
ภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจ าปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

38. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อ
วันที ่27 กุมภาพันธ์ 2562 


