
 

บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ
ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 
ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้
ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 
 

พิมพใ์จ มานิตขจรกิจ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 14 พฤษภาคม 2562 
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บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

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

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

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

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

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย      
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และได้รวมงบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                     
31 มีนาคม 2562 ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 
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  จดัตั้งข้ึน  
ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ในประเทศ อตัราร้อยละท่ีถือหุ้น 

   31 มีนาคม  
2562 

31 ธนัวาคม    
2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทัย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษทัฯโดยตรง     
บริษทั กนัหา โซล่าพาวเวอร์ จ  ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ ไทย 100 100 
บริษทั โซล่าร์โกกรีน จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ ไทย 100 100 
บริษทั วินดโ์กกรีน จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลม ไทย 100 100 
บริษทั ไบโอโกกรีน จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานชีวมวล ไทย 100 100 
บริษทั เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ ไทย 100 100 
บริษทั พีเอสที (อุบลราชธานี) จ  ากดั ผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ไทย 100 100 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ีจ  ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 100 100 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี 1  จ  ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานชีวมวล ไทย 100 100 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี 2  จ  ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ ไทย 100 100 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี 3  จ  ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ไทย 100 100 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี 4  จ  ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ไทย 100 100 
บริษทั พีเอสทีซี เอนจิเนียร่ิง จ ากดั ก่อสร้างโรงไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานชีวภาพ ไทย 51 51 
บริษทั อรัญ เพาเวอร์ จ  ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานชีวภาพ ไทย 100 100 
บริษทั เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน  
   เพาเวอร์ จ  ากดั 

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานชีวภาพ ไทย 100 100 

บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี7 จ  ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ไทย 100 100 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี8 จ  ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ไทย 100 100 
บริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลย ีจ  ากดั จ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเหลว ไทย 51 51 
บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ย ี1 จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ไทย 100 - 
บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ย ี2 จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ไทย 100 - 
บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ย ี3 จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ไทย 100 - 
บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ย ี5 จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ไทย 100 - 
บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ย ี7 จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ไทย 100 - 
บริษทัย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษทั พเีอสที เอนเนอร์ย ีจ ากดั     
บริษทั เวลล ์โคราช เอน็เนอร์ย ีจ  ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานชีวมวล ไทย 100 100 
บริษทั โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานชีวภาพ ไทย 100  100  
บริษทั โรงไฟฟ้าขนุพดัเพง็ จ  ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานชีวภาพ ไทย 100 100 
บริษทั พีเอสที เอม็เอสดบับลิว 1 จ  ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ไทย 100 100 
บริษทั พีเอสทีซี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 100 100 
บริษทัย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษทั บิ๊กแก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั     
บริษทั ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ  ากดั ขนส่งน ้ามนัโดยระบบขนส่งทางท่อ ไทย 92 96 
บริษทั เจเอน็ เอน็เนอร์จี คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ไทย 100 100 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 3  

1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จ  านวน            
หลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี              
1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือ
จดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติ
ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย อย่างไรก็ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถ
สรุปไดด้งัน้ี   

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความ
มาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31             
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั
บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
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 กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา 
ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีได้ก าหนด
หลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้
รายได้ในจ านวนเงินท่ีสะท้อนถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการ
แลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจ
และพิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละ
ขั้นตอน  

 มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี     
ทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี       
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าว     
ไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึง สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการ
ตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภท
และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณา
จากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของ
กิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน
โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกับการบญัชี
ป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความ
มาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ในปัจจุบนัถูก
ยกเลิกไป 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ        
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญา
เช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้
รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให ้       
ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า               
12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

 การบัญชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญจากมาตรฐานการบัญชี      
ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่า
เงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ                 
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

2. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น     
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ือง
การรับรู้รายไดเ้น่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญา
ท่ีท ากบัลูกคา้มาถือปฏิบติั  
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ขายสินค้า 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้
แล้ว กล่าวคือ เม่ือมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีได้รับหรือคาดว่า          
จะไดรั้บส าหรับสินคา้ท่ีได้ส่งมอบหลงัจากหักสินคา้รับคืนและส่วนลดและค่าธรรมเนียมปฏิบติั
ของธุรกิจ โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

รายได้ค่าบริการ 

รายไดค้่าบริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาท่ีให้บริการโดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน ซ่ึงค านวณ
โดยการเปรียบเทียบตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้จนถึงวนัส้ินงวดกบัตน้ทุนทั้งหมดท่ีคาดว่าจะใช้ในการ
ปฏิบติัตามสัญญา 

รายไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก าหนดเรียกช าระตามสัญญาบนัทึกเป็นรายไดค้า้งรับ ซ่ึงจะจดัประเภท
เป็นลูกหน้ีการค้าเม่ือกิจการมีสิทธิท่ีจะได้รับช าระโดยปราศจากเง่ือนไข เช่น เม่ือกิจการได้
ใหบ้ริการเสร็จส้ินและลูกคา้รับมอบงาน 

จ านวนเงินท่ีกิจการไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บจากลูกคา้แต่ยงัมีภาระท่ีตอ้งโอนสินคา้หรือบริการใหก้บั
ลูกคา้แสดงไวเ้ป็น เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ ในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือได้
ปฏิบติัตามภาระท่ีระบุไวใ้นสัญญาเสร็จส้ิน  

3. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี 
  รายช่ือ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษทั กนัหา โซล่าพาวเวอร์ จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั โซล่าร์โกกรีน จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั วนิดโ์กกรีน จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไบโอโกกรีน จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั เพาเวอร์ ว ีกรีน จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีเอสที (อุบลราชธานี) จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ีจ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี1 จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี2 จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี3 จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี4 จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี7 จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี8 จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีเอสทีซี เอนจิเนียร่ิง จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ ากดั บริษทัยอ่ย 
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  รายช่ือ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษทั อรัญ เพาเวอร์ จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ย ี1 จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ย ี2 จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ย ี3 จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ย ี5 จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ย ี7 จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั เวลล ์โคราช เอน็เนอร์ย ีจ ากดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
บริษทั โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ ากดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
บริษทั โรงไฟฟ้าขนุพดัเพง็ จ ากดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
บริษทั พีเอสที เอม็เอสดบับลิว 1 จ ากดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
บริษทั พีเอสทีซี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
บริษทั ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวร์ิค จ ากดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
บริษทั เจเอน็ เอน็เนอร์จี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
บริษทั พีว ีกรีน จ ากดั เงินลงทุนอ่ืน (ถือหุน้โดยบริษทัฯ) 
บริษทั ไลทอ์พั ดีไซน์ จ ากดั เงินลงทุนอ่ืน (ถือหุน้โดยบริษทัฯ) 
บริษทั ทริปเป้ิล เอส อีโค่ จ ากดั เงินลงทุนอ่ืน (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
บริษทั เอม็.ว.ีที. คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ 
บริษทั ไอเซอร์วสิส์แอนดซ์พัพลาย จ ากดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
กลุ่มบริษทัในเครือทีซีซีท่ีมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
กองทุนรวมรีเจนทโ์กลดพ์ร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์ ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง อิมพีเรียลเวลธ์ ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ การเช่าไทยคอมเมอร์เชียล 
อินเวสเมน้ต ์

ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

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

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2562 2561 2562 2561 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย     
 รายไดจ้ากการก่อสร้าง - - 14.7 35.2 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
 รายไดจ้ากการขาย - - 1.6 - ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
 รายไดอ่ื้น - - 3.4 4.0 ราคาตามสัญญา 
 ดอกเบ้ียรับ - - 16.6 11.1 อตัราร้อยละ 5, 5.5 และ 6.4 ต่อปี     

   (2561: ร้อยละ 5 ต่อปี) 
 เงินปันผลรับ - - 5.0 9.4 ตามท่ีประกาศจ่าย 
 ดอกเบ้ียจ่าย - - 1.5 4.5 อตัราร้อยละ 0.9 และ 5 ต่อปี 

(2561: ร้อยละ 0.9, 4.75 ต่อปี) 
รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกัน     
  รายไดจ้ากการขาย 0.1 - 0.1 - ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 0.2 0.2 0.2 0.2 ราคาทุนและราคาตามสัญญา 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 
31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม          

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 มีนาคม

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 5)    
   บริษทัยอ่ย - - 382,172 359,754 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการ     
      ร่วมกนั) 399 368 399 368 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 399 368 382,571 360,122 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 16)    
   บริษทัยอ่ย - - 12,779 11,359 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการ     
      ร่วมกนั) 154 152 154 152 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 154 152 12,933 11,511 
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เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงค้างของเงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ี เก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ                 
31 ธนัวาคม 2561 และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2561 เพิม่ข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2562 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย     
    บริษทั เพาเวอร์ ว ีกรีน จ ากดั 10,000 - - 10,000 
    บริษทั ไบโอ โกกรีน จ ากดั 15,882 600 - 16,482 
   บริษทั นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ ากดั 46,861 - - 46,861 
    บริษทั พเีอสที เอนเนอร์ย ีจ ากดั 264,063 6,073 - 270,136 
    บริษทั พเีอสที เอนเนอร์ย ี2 จ  ากดั 10,031 - - 10,031 
    บริษทั เวลล ์โคราช เอน็เนอร์ย ีจ ากดั 311,200 - - 311,200 
    บริษทั พเีอสทีซี เอนจิเนียร่ิง จ ากดั 14,523 - - 14,523 
   บริษทั พเีอสทีซี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 639 - - 639 
 บริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั 310,000 275,000 (75,000) 510,000 
    บริษทั ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวร์ิค จ ากดั 72,500 - - 72,500 
 บริษทั เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ ากดั - 3,182 (1,000) 2,182 
 1,055,699 284,855 (76,000) 1,264,554 

 เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัและถึงก าหนดช าระคืน
เม่ือทวงถาม โดยคิดดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 5, 5.5 และ 6.4 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2561: ร้อยละ 5.0 และ 
6.4 ต่อปี) 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงค้างของเงินให้กู ้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ                 
31 ธนัวาคม 2561 และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2561 เพิม่ข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2562 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย     
   บริษทั กนัหา โซล่าพาวเวอร์ จ ากดั 25,950 - (25,950) - 
 25,950 - (25,950) - 
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 เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัและมีก าหนดช าระคืน
หลงัจากท่ีบริษทั กนัหา โซล่าพาวเวอร์ จ  ากดั จ่ายเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารเสร็จส้ินแลว้ โดยคิด
ดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 5 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2561: ร้อยละ 5 ต่อปี) 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการท่ี เก่ียวข้องกัน  ณ ว ันท่ี  31 มีนาคม 2562 และ                
31 ธนัวาคม 2561 และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561 เพิม่ข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2562 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
ผูถ้ือหุน้ 100,000 - (75,000) 25,000 
 100,000 - (75,000) 25,000 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561 เพิม่ข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2562 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
บริษทัยอ่ย     
   บริษทั พเีอสที เอนเนอร์ย ี 1  จ  ากดั 2,019 - (982) 1,037 
   บริษทั พเีอสที เอนเนอร์ย ี 3  จ  ากดั 3,760 - - 3,760 
   บริษทั พเีอสที เอนเนอร์ย ี 4  จ  ากดั 29,630 - - 29,630 
   บริษทั พเีอสที เอนเนอร์ย ี 7  จ  ากดั 2,450 - - 2,450 
   บริษทั พเีอสที เอนเนอร์ย ี 8  จ  ากดั 4,920 - - 4,920 
   บริษทั เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ ากดั 426 - (426) - 
   บริษทั วนิดโ์กกรีน จ ากดั 600 - - 600 
   บริษทั อรัญ เพาเวอร์ จ ากดั 108,869 - (16,600) 92,269 
   บริษทั พเีอสที (อุบลราชธานี) จ ากดั 250 - - 250 
   บริษทั กนัหา โซล่าพาวเวอร์ จ ากดั - 17,000 - 17,000 
   ผูถ้ือหุน้ 100,000 - (75,000) 25,000 

 252,924 17,000 (93,008) 176,916 

          เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัและถึงก าหนดช าระคืน
เม่ือทวงถาม โดยคิดดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 0.9 และ 5 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2561: ร้อยละ 0.9, 5 และ 6 
ต่อปี) 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่กรรมการและ
ผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2562 2561 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 8.9 8.9 5.6 5.7 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.3 0.2 0.2 0.1 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ - 0.1 - 0.1 
รวม 9.2 9.2 5.8 5.9 

ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 27.5 

4. เงินลงทุนช่ัวคราว 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

เงินฝากประจ า 15,611 15,864 - - 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - ราคาทุน 322 2,048 - 1,727 
บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ     
   เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 1 16 - 14 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้     
   - มูลค่ายติุธรรม 323 2,064 - 1,741 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 15,934 17,928 - 1,741 
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5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 368 295 3,442 6,604 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  31 73 4,976 73 
 3 - 6 เดือน - - - - 
 6 - 12 เดือน - - - - 
   มากกวา่ 12 เดือน 523 523 5,493 6,378 

รวม 922 891 13,911 13,055 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (523) (523) (523) (523) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 
สุทธิ 399 368 13,388 12,532 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 237,153 226,497 98,475 100,291 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  138,020 185,579 80,230 117,503 
 3 - 6 เดือน 104,161 46,305 99,987 30,789 
 6 - 12 เดือน 104,193 77,134 95,487 72,958 
 มากกวา่ 12 เดือน 18,700 9,556 10,466 2,377 

รวม 602,227 545,071 384,645 323,918 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (11,335) (10,853) (3,995) (3,995) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั    
- สุทธิ 590,892 534,218 380,650 319,923 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 591,291 534,586 394,038 332,455 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 20,675 17,103 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 20,007 11,296 763 393 
เงินทดรองจ่ายอ่ืน 41,460 22,190 810 1,401 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 95,063 92,771 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 858 534 349 162 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 253,445 237,716 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 75,477 65,448 9,833 10,206 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 137,802 99,468 380,938 359,752 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 729,093 634,054 774,976 692,207 

6. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

สินคา้ส าเร็จรูป 46,058 72,973 (623) (1,081) 45,435 71,892 
งานระหวา่งท า 73,681 64,649 - - 73,681 64,649 
วตัถุดิบ/วสัดุอะไหล่ 60,804 40,899 (99) (99) 60,705 40,800 
สินคา้ระหวา่งทาง - 3,264 - - - 3,264 

รวม 180,543 181,785 (722) (1,180) 179,821 180,605 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

สินคา้ส าเร็จรูป 15,669 25,590 (623) (1,081) 15,046 24,509 
งานระหวา่งท า 72,788 63,490 - - 72,788 63,490 
สินคา้ระหวา่งทาง - 3,264 - - - 3,264 

รวม 88,457 92,344 (623) (1,081) 87,834 91,263 

7. เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระค า้ประกนั 

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

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
 31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุ้นโดยตรง       
บริษทั กนัหา โซล่าพาวเวอร์ จ  ากดั 57,000 57,000 100 100 57,000 57,000 
บริษทั โซล่าร์โกกรีน จ ากดั 20,000 20,000 100 100 20,000 20,000 
บริษทั วินดโ์กกรีน จ ากดั 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 
บริษทั ไบโอโกกรีน จ ากดั 18,102 18,102 100 100 18,102 18,102 
บริษทั เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั 20,000 20,000 100 100 20,000 20,000 
บริษทั พีเอสที (อุบลราชธานี) จ  ากดั 500 500 100 100 500 500 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ีจ  ากดั 155,000 155,000 100 100 154,999 154,999 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี 1 จ ากดั 25,000 25,000 100 100 24,999 24,999 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี 2 จ ากดั 65,700 65,700 100 100 65,700 65,700 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี 3 จ ากดั 3,925 3,925 100 100 3,925 3,925 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี 4 จ ากดั 30,000 30,000 100 100 30,000 30,000 
บริษทั พีเอสทีซี เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั 5,000 5,000 100 100 5,000 5,000 
บริษทั นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ ากดั 50,000 50,000 51 51 23,715 23,715 
บริษทั อรัญ เพาเวอร์ จ  ากดั 386,000 386,000 100 100 405,000 405,000 
บริษทั เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ  ากดั                                             181,000 181,000 100 100 196,998 196,998 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี7  จ  ากดั 2,575 2,575 100 100 2,575 2,575 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 15  

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
 31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี8 จ  ากดั 5,075 5,075 100 100 5,075 5,075 
บริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลย ีจ  ากดั 408,160 408,160 51 51 1,350,000 1,350,000 
บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ย ี1 จ ากดั 25 - 100 - 25 - 
บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ย ี2 จ ากดั 25 - 100 - 25 - 
บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ย ี3 จ ากดั 25 - 100 - 25 - 
บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ย ี5 จ ากดั 25 - 100 - 25 - 
บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ย ี7 จ ากดั 25 - 100 - 25 - 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยบริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ีจ  ากดั       
บริษทั เวลล ์โคราช เอน็เนอร์ย ีจ  ากดั 280,000 280,000 100 100 - - 
บริษทั โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ ากดั 128,500 128,500 100 100 - - 
บริษทั โรงไฟฟ้าขนุพดัเพง็ จ  ากดั 14,500 14,500 100 100 - - 
บริษทั พีเอสที เอม็เอสดบับลิว 1 จ  ากดั 25 25 100 100 - - 
บริษทั พีเอสทีซี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  25 25 100 100 - - 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยบริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลย ีจ  ากดั      
บริษทั ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ  ากดั 1,350,000 625,000 92 96 - - 
บริษทั เจเอน็ เอน็เนอร์จี คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 100,000 100,000 100 100 - - 
รวม     2,384,713 2,384,588 

ในระหวา่งปี 2561 บริษทัฯไดด้ าเนินการให้มีการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสิน
ท่ีรับมา ณ วนัซ้ือกิจการ เพื่อปันส่วนตน้ทุนการซ้ือธุรกิจให้แก่รายการดงักล่าว โดยการวดัมูลค่าน้ี
ได้เสร็จสมบูรณ์ในระหว่างปี 2561 ซ่ึงอยู่ภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัท่ีซ้ือกิจการตามท่ี
ก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ  

งบการเงินของกลุ่มบริษทั Biggas ได้ถูกรวมอยู่ในงบการเงินรวมของบริษทัฯตั้งแต่วนัท่ีมีอ านาจ
ควบคุม โดยมีรายละเอียดการซ้ือกิจการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1,350,000 
หกั: มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (791,790) 

ค่าความนิยม 558,210 
  
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1,350,000 
หกั: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย (57,833) 
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิจากเงินสดและ                                      

รายการเทียบเท่าเงินสดท่ีไดรั้บ 1,292,167 
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มูลค่ายติุธรรมและมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีไดรั้บมา ณ วนัซ้ือกิจการของ
กลุ่ม Biggas เป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี 
สินทรัพย์   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 57,833 57,833 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 655,576 655,576 
สินคา้คงเหลือ 33,488 33,488 
เงินใหกู้ย้มื 4,720 4,720 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 23,105 23,105 
เงินฝากประจ าท่ีติดภาระค ้าประกนั 65,352 65,352 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 3,500 3,500 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 527,374 527,374 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 163 163 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 149 149 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 3,071 3,071 
ค่าความนิยม 784,777 784,777 
     รวมสินทรัพย ์ 2,159,108 2,159,108 
หนีสิ้น   
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3,992 3,992 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 360,264 360,264 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 103,600 103,600 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 9,027 9,027 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 122,597 122,597 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ 6,073 6,073 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,026 1,026 
     รวมหน้ีสิน 606,579 606,579 
รวมสินทรัพยสุ์ทธิ 1,552,529 1,552,529 
   
สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 51  
สินทรัพยสุ์ทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษทั 791,790  
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซ้ือบริษทัยอ่ย 1,350,000  
ค่าความนิยม 558,210  
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ในเดือนมิถุนายน  2561 บริษทั ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ  ากัด ได้ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 
2,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยเรียกช าระ      
ค่าหุ้นร้อยละ 100 เป็นเงิน 200 ลา้นบาท บริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ  ากดั ได้ซ้ือหุ้นเพิ่มทุนของ
บริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 200 ลา้นบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษทั
ดงักล่าว 

เม่ือวนัท่ี 5  ตุลาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัของบริษทั ไบโอโกกรีน จ ากดั ไดมี้มติอนุมติัลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทัจ านวน 11 ลา้นบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน
จ านวน 9 ลา้นบาท โดยการลดมูลค่าต่อหุ้น จากเดิมหุ้นละ 100 บาท ให้เป็นหุ้นละ 44.35 บาท และ
ไดจ้ดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2561 
ต่อมาบริษทั ไบโอโกกรีน จ ากดั ไดอ้อกหุ้นบุริมสิทธิจ านวน 208,163 หุน้ เพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุ้น
เดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 44.35 บาท โดยเรียกช าระหุ้นร้อยละ 100 เป็นเงิน 9 ล้านบาท    
บริษทัฯไดซ้ื้อหุน้บุริมสิทธิของบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 9 ลา้นบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการ
ถือหุน้ร้อยละ 100 ในบริษทัดงักล่าว 

ในเดือนธันวาคม 2561 บริษทั ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ  ากัด ได้ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 
10,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยเรียกช าระ
หุน้ร้อยละ 31 เป็นเงิน 325 ลา้นบาท บริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ  ากดั ไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษทั
ย่อยดังกล่าวเป็นจ านวนเงิน 325 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท
ดงักล่าว  

เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2562 บริษทัฯไดจ้ดัตั้งบริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 1 จ ากดั บริษทั ไบโอกรีน 
เอนเนอร์ยี 2 จ ากัด บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จ  ากดั บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 4 จ  ากัด 
บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 5 จ ากดั และบริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 7 จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ในประเทศไทย บริษทัย่อยดงักล่าวมีทุนจดทะเบียนบริษทัละ 0.1 ลา้นบาท โดยบริษทัฯลงทุนใน
บริษทัดงักล่าวอตัราร้อยละ 100 

เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2562 บริษทั ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ  ากดั ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นส่วนท่ียงัไม่ได้
เรียกช าระจ านวน 10,500,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยเรียกเก็บช าระค่าหุ้นร้อยละ 32                    
ท่ีบริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ  ากดั ยงัคา้งช าระเป็นเงิน 340 ลา้นบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 96.21 ในบริษทัดงักล่าว 

เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2562 บริษัทฯได้ท าสัญญาจะซ้ือจะขายเงินลงทุนในบริษัท ไบโอกรีน                   
เอนเนอร์ย ี4 จ  ากดั บริษทัฯไดก้ าไรจากการขายทั้งส้ิน 8 ลา้นบาท 
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เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2562 บริษทั ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ  ากดั ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นส่วนท่ียงัไม่ได้
เรียกช าระจ านวน 10,500,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยเรียกเก็บช าระค่าหุ้นร้อยละ 37 ท่ี
บริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ  ากดั ยงัคา้งช าระเป็นเงิน 385 ลา้นบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 96.21 ในบริษทัดงักล่าว 

รายการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2561 บริษัท บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ  ากัด ได้จ  าหน่ายหุ้นสามญัของบริษัท      
ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ  ากดั ให้กบับริษทัในต่างประเทศแห่งหน่ึงจ านวน 511,956 หุ้น ในราคา
หุน้ละ 413.39 บาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 211,640 

หกั: ภาษีท่ีเก่ียวขอ้งบนงบการเงินรวม (26,780) 

เงินสดรับสุทธิจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 184,860 

หกั: ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (20,850) 

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 164,010 

จากการจ าหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ  ากัด ท าให้บริษัท บ๊ิกแก๊ส 
เทคโนโลยี จ  ากัด มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ  ากัด ลดลงจาก                 
ร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 96.21 

เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2562 บริษัท บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ  ากัด ได้จ  าหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท      
ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ  ากดั ให้กบับริษทัในต่างประเทศแห่งหน่ึงจ านวน 568,044 หุ้น ในราคา
หุน้ละ 411.23 บาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 233,596 
หกั: ภาษีท่ีเก่ียวขอ้งบนงบการเงินรวม (29,467) 
เงินสดรับสุทธิจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 204,129 
หกั: ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (37,471) 

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 166,658 

จากการจ าหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ  ากัด ท าให้บริษัท บ๊ิกแก๊ส 
เทคโนโลยี จ  ากดั มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ  ากดั ลดลงจากร้อยละ 
96.21 เป็นร้อยละ 92.00 
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ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯได้รับเงินปันผลจากบริษทัย่อย     
แห่งหน่ึงจ านวน 5.0 ลา้นบาท (2561: 9.4 ลา้นบาท) 

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามท่ีแสดงในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 
2561 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี                                       
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
ถือหุน้โดยบริษทั เจเอน็ เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั       
บริษทั เจเอน็-เอสที  บริหารอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 49 49 2,450 2,450 2,450 2,450 
   จ ากดั    เพื่อใหเ้ช่า        

รวม     2,450 2,450 2,450 2,450 

 เม่ือว ันท่ี  14 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติให้บริษัท เจเอ็น                            
เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จ  ากดั (บริษทัย่อย) เขา้ถือหุ้นในบริษทั เจเอ็น-เอสที จ ากดั ซ่ึงประกอบ
ธุรกิจการบริหารอสังหาริมทรัพยเ์พื่อให้เช่า สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 49 จ  านวนเงิน 2.45 ลา้นบาท 
โดยบริษทัดงักล่าวจดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2561 และมี
ทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท  

 ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัร่วมดงักล่าวไม่มีการจ่ายเงินปันผล 

10. เงินลงทุนอ่ืน 

 เงินลงทุนอ่ืนตามท่ีแสดงในงบการเงิน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

บริษทั ทุนช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั พีวี กรีน จ ากดั 18,000 18,000 19.99 19.99 3,598 3,598 
บริษทั ไลทอ์พั ดีไซน์ จ  ากดั 75,800 75,800 10.00 10.00 20,000 20,000 
บริษทั ทริปเป้ิล เอส อีโค ่จ  ากดั 60,000 60,000 15.00 15.00 9,000 9,000 
รวม     32,598 32,598 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ทุนช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

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

11. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนั ท่ี                           
31 มีนาคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 3,421,655 348,412 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 61,513 7 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี  
   ณ วนัท่ีจ  าหน่าย (3,955) - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (24,841) (3,083) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 มีนาคม 2562 3,454,372 345,336 

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษัทฯถูกน าไปจดจ านองไวก้ับสถาบันการเงินแห่งหน่ึงเพื่อ               
ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทัฯ 

ท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองจกัร แผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงของโรงไฟฟ้าของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยบางแห่งถูกน าไปจดจ านองเพื่อค ้าประกนั
เงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียานพาหนะและอุปกรณ์ซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญา
เช่าซ้ือ โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนประมาณ 347 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561: 351 ลา้น
บาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 169 ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2561 : 170 ลา้นบาท) 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 21  

12.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 271,834 1,178 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 20 5 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (2,921) (180) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 มีนาคม 2562 268,933 1,003 

13.    ค่าความนิยม 

รายการเปล่ียนแปลงของค่าความนิยมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 1,342,987 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 1,342,987 

14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม                            งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 มีนาคม           

2562 
31 ธนัวาคม      

2561 
 31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
 31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR,                        

MOR - 1.375 
MOR - 1.375 

75,283 43,483 31,234 - 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 4, 4.1, 4.35, 4.5, 

5.80709,                    
MLR - 1.25,             

MLR - 2 

4, 4.1, 4.35, 4.5, 
5.80709,                    

MLR - 1.25,             
MLR - 2 408,500 368,500 290,000 250,000 

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

MMR, MLR - 0.5, 
MLR -2, BR + 0.5 254,072 83,940 169,950 83,940 

รวม   737,855 495,923 491,184 333,940 

วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารค ้าประกนัโดยเงินฝากประจ าของบริษทัฯและบริษทัย่อย และเงินกูย้ืม
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงินค ้าประกนัโดยการจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯ  
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15.     หุ้นกู้ 

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

ณ วัน ท่ี  31 มีนาคม  2562 และ  31 ธันวาคม  2561 บ ริษัทฯมีหุ้นกู้ชนิดมีหลักประกัน /ไม่ มี
หลักประกัน ระบุช่ือผูถื้อ มีผูแ้ทนถือหุ้นและไม่ด้อยสิทธิ โดยเสนอขายแก่ผูล้งทุน และ/หรือ          
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ภายในประเทศซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

     งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
 

หุ้นกู ้

 
 

วนัท่ีออก 

 
อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

 
 

อาย ุ

 
 

ครบก าหนด 

ยอดคงเหลือ              
ณ วนัท่ี                    

31 ธนัวาคม 2561 

 
 

เพิ่มข้ึน 

 
 

ลดลง 

ยอดคงเหลือ              
ณ วนัท่ี                    

31 มีนาคม 2562 
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: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย (4,095)   (3,134) 
รวม     744,705   745,666 
หัก: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (346,086)   (745,666) 
หุ้นกู ้  - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   398,619   - 

16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

 31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 78 - 78 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 181,883 171,283 27,582 51,090 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 154 74 212 158 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 32,658 29,682 15,316 9,461 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 12,721 11,275 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 13,230 8,072 11,178 6,786 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 114,773 106,157 69,964 73,784 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 342,698 315,346 136,973 152,632 
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17. เงินกู้ยืมระยะยาว 
    (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้
อตัราดอกเบ้ีย       
(ร้อยละต่อปี) การช าระคืน 

31 มีนาคม  
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 มีนาคม  
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

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

1,979 3,355 1,979 3,355 

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

24,320 25,271 - - 

3 5.75 ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน เดือนละ 0.35 
ลา้นบาท ตามท่ีระบุในสญัญาให้เสร็จส้ิน
ภายในระยะเวลา 7 ปี   นบัแต่วนัเบิกรับ
เงินกู ้

12,150 13,200 - - 

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

22,380 24,015 22,380 24,015 

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

16,459 18,948 - - 

6 MLR - 1.5 ช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือน 
 เดือนละ 2.98 ลา้นบาทให้เสร็จส้ินภายใน
ระยะเวลา 7 ปี นบัแต่วนัเบิกรับเงินกู ้

199,340 208,280 - - 

7 MLR - 0.5 ช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือน 
เดือนละ 1.78 ลา้นบาท ให้เสร็จส้ินภายใน
ระยะเวลา 4 ปี 8 เดือน นบัแต่วนัเบิกรับ
เงินกู ้

33,910 39,262 - - 

8 MLR - 0.5 ช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือน 
เดือนละ 0.86 ลา้นบาท ให้เสร็จส้ินภายใน
ระยะเวลา 7 ปี 8 เดือน นบัแต่วนัเบิกรับ
เงินกู ้

48,446 51,017 - - 

9 4.85 ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน เดือนละ 5.6 
ลา้นบาท ให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลา 5 ปี 
นบัแต่วนัเบิกรับเงินกู ้

291,200 308,000 - - 

10 6.25 ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน เดือนละ 52,415 
บาท ให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลา 3 ปี                  
3 เดือน นบัแต่เดือนท่ีเบิกรับเงินกู ้

1,783 1,940 - - 

11 MLR - 1.25 ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน เดือนละ 1.7 
ลา้นบาท ให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลา 2 ปี 
6 เดือน นบัแต่เดือนท่ีเบิกรับเงินกู ้

44,900 - - - 

หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (3,592) (3,406) - - 
รวม 693,275 689,882 24,359 27,370 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (178,974) (160,044) (8,519) (9,895) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 514,301 529,838 15,840 17,475 
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 เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีหลักประกันคือการจดจ านองท่ี ดินพร้อม                            
ส่ิงปลูกสร้างของบริษัทฯและบริษัทย่อย  การจ าน าเคร่ืองจักร แผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวข้องของบริษัทฯและบริษัทย่อย การจ าน าสิทธิการรับเงินฝากธนาคารของบริษัทฯและ     
บริษทัย่อย การโอนสิทธิการรับเงินจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง และการ      
ค  ้าประกนัโดยบริษทัฯ 

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

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยสองแห่งไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้จ ากดับางประการท่ีระบุใน
สัญญาได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยได้รับจดหมายผ่อนปรนเง่ือนไขจากธนาคารภายในวนัท่ี                   
31 ธนัวาคม 2561 

18. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

31 มีนาคม
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน 330,870 346,025 159,326 166,154 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (39,023) (42,412) (19,072) (20,652) 
หกั: ค่าธรรมเนียมรอตดัจ่าย (3,275) (3,413) (1,680) (1,751) 

รวม 288,572 300,200 138,574 143,751 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (47,211) (46,851) (21,285) (21,052) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ     
     จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 241,361 253,349 117,289 122,699 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้  าสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใช้
ในการด าเนินงานของกิจการโดยมีก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา
โดยเฉล่ียประมาณ 3 ถึง 7 ปี  
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19. หนี้สินที่เกิดจากสิทธิที่ออกให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อยในการขายหุ้น
ให้บริษัทฯ 

 เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2562 บริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลย ีจ  ากดั “บ๊ิกแก๊ส” ไดล้งนามในขอ้ตกลงเพิ่มเติม
ในสัญญาซ้ือขายหุ้นกบัผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย ซ่ึงระบุขอ้ปฏิบติัและเง่ือนไข
บางประการ ซ่ึงท าให้เกิดความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะก่อให้เกิดภาระผูกพนัซ่ึงขอ้ตกลงเพิ่มเติม
ดงักล่าวมีอายุหน่ึงปีนบัตั้งแต่วนัท่ีลงนามในขอ้ตกลงการให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุม
ของบริษทัย่อยในการขายหุ้นให้บ๊ิกแก๊ส หากผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อยใชสิ้ทธิ
ในการขายหุ้นดงักล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน บ๊ิกแก๊สตอ้งซ้ือหุ้นโดยไม่สามารถปฏิเสธการใชสิ้ทธิ
ในการขายหุ้นดงักล่าวได ้บ๊ิกแก๊สบนัทึกมูลค่าหน้ีสินดงักล่าว โดยใช้ราคาตามท่ีตกลงกนัซ่ึงคือ
ราคาท่ีผูถื้อหุ้นจ่ายซ้ือ มูลค่าหน้ีสินจากสิทธิดงักล่าวแสดงเป็นหน้ีสินท่ีเกิดจากสิทธิท่ีออกให้แก่    
ผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อยในการขายหุ้นให้บ๊ิกแก๊สและแสดงเป็นส่วนหักจาก
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยในการขายหุ้นใหบ๊ิ้กแก๊ส และส่วนเกิน
ทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อยในงบแสดงฐานะทางการเงินรวมและ      
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม  

20.    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือสินทรัพย์  

 ยอดคงเหลือดงักล่าวเป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยส์ าหรับการก่อสร้างโครงการระบบขนส่ง
น ้ามนัทางท่อของบริษทัยอ่ย 

21.     ทุนเรือนหุ้น 

 ในเดือนมกราคม 2562 มีการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ PSTC-W1 จ  านวน 323,394,618 หน่วย 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 22.2 บริษทัฯไดรั้บเงินเพิ่มทุนขา้งตน้จ านวนรวม 32,339,462 บาท และ
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ของบริษทัฯเพิ่มจาก 2,175,792,898 บาท เป็น 2,305,123,825 บาท 

 เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัฯได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน  จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 756,337,613.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ  านวน 691,337,613.50 บาท โดยการตดัหุ้น
สามญัท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้แต่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายรวมจ านวน 650,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 0.10 บาท และเม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 691,337,613.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ  านวน 756,337,613.50 
บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 650,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพื่อ
เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
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 รายการกระทบยอดทุนเรือนหุน้ 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
 จ านวนหุน้สามญั บาท จ านวนหุน้สามญั บาท 
ทุนจดทะเบียน     
ณ วนัตน้ปี 7,563,376,135 756,337,614 7,563,376,135 756,337,614 
เพ่ิมทุนจดทะเบียน 650,000,000 65,000,000 - - 
ลดทุนจดทะเบียน (650,000,000) (65,000,000) - - 
ณ วนัส้ินงวด 7,563,376,135 756,337,614 7,563,376,135 756,337,614 

ทุนที่ออกและช าระแลว้     
ณ วนัตน้ปี 6,555,259,162 655,525,916 6,441,602,687 644,160,269 
เพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 323,394,618 32,339,462 113,656,475 11,365,647 
ณ วนัส้ินงวด 6,878,653,780 687,865,378 6,555,259,162 655,525,916 

22. ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

22.1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ PSTC - ESOP 

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

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

การใช้สิทธิสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามเง่ือนไขการ
ปรับสิทธิ  

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

การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1 

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

การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 2 

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

การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 3 

เม่ือครบก าหนดระยะ 24 เดือน นบัแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถ
ใช้สิทธิไดร้้อยละ 28 ของจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรร โดยสามารถใช้สิทธิไดใ้นวนัก าหนดการใช้
สิทธิ และทุก 6 เดือนหลงัครบก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังน้ี ตลอดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ 

การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 4 

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

การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 5 

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

การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 6 

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

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 28  

การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 7 

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

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซ้ือหุ้นแต่ละสิทธิท่ีออกเท่ากับ 0.42 บาท ค านวณโดยใช้
แบบจ าลองการก าหนดราคาสิทธิตามแบบจ าลอง Black-Scholes-Merton ขอ้มูลน าเขา้แบบจ าลอง 
ได้แก่  ราคาหุ้น  ณ  ว ัน ท่ีก าหนดราคา ซ่ึ งเท่ ากับ  0.65 บาท ราคาใช้สิทธิ เท่ ากับ  0.10 บาท             
ความคาดหวงัอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 5 อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ 5 ปี และอตัราดอกเบ้ีย 
ปลอดความเส่ียงร้อยละ 2.39 

ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯไม่มีค่าใชจ่้าย (31 มีนาคม 2561: 0.2 
ลา้นบาท) ซ่ึงรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 
บริษทัฯมีส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑจ์ านวน 2.2 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ยอดคงเหลือของใบส าคัญแสดงสิทธิ PSTC - 
ESOP ท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิมีจ านวน 7,265,075 หน่วย  

22.2 ใบส าคญัแสดงสิทธิ PSTC - W1 

 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2559  บริษัทฯได้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 1  (PSTC-W1) เพื่อซ้ือ      
หุน้สามญัของบริษทัฯใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

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

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

 เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 มีการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ PSTC-W1 จ  านวน 104,855,000 
หน่วย ซ้ือหุ้นสามญัจ านวน 104,855,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท บริษทัฯได้รับเงินเพิ่มทุน
ขา้งตน้จ านวน 52,427,500 บาท บริษทัฯจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 
2 สิงหาคม 2561 และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุ้นสามญัขา้งตน้เป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 2 สิงหาคม 2561 เป็นตน้ไป 

 เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม  2562 มีการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 จ  านวน  323,394,618 
หน่วย ซ้ือหุ้นสามญัจ านวน 323,394,618 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท บริษทัฯได้รับเงินเพิ่มทุน
ข้างต้นจ านวน  161,697,309 บาท บริษัทฯจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย ์       
เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2562 และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญข้างต้นเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 30 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯมียอดคงเหลือของใบส าคญัแสดงสิทธิ PSTC - W1 ท่ียงัไม่ไดใ้ช้
สิทธิและหมดอายุไปมีจ านวน 13,267,564 หน่วย (31 ธันวาคม 2561: ยอดคงเหลือของใบส าคญั
แสดงสิทธิ PSTC-W1 ท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิมีจ านวน 336,662,182 หน่วย) 

23. รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ประเภทของสินค้าหรือบริการ     
ธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตั้งระบบไฟฟ้า
ควบคุมและระบบส ารองไฟฟ้า 81,606 122,847 98,054 159,522 

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 109,228 112,104 13,733 13,008 
ธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 558,318 415,375 - - 
รวมรายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 749,152 650,326 111,787 172,530 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้     
รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 547,583 410,414 37,732 36,966 
รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง 201,569 239,912 74,055 135,564 
รวมรายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 749,152 650,326 111,787 172,530 
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การกระทบยอดระหวา่งรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้กบัขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานท่ี
เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 26 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 749,152 650,326 95,489 137,352 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 19,360 36,676 16,298 35,178 
 768,512 687,002 111,787 172,530 
รายการปรับปรุงและตดัรายการระหวา่งกนั (19,360) (36,676) - - 

รวมรายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 749,152 650,326 111,787 172,530 

24. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
รายการดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด 4,907 6,448 2,679 2,573 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราว (1,349) (221) (540) (189) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ใน 
   งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 3,558 6,227 2,139 2,384 
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 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 2,240 2,143 904 904 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 144 236 124 216 
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 3,186 2,530 2,427 1,923 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 1,759 1,199  - - 
ประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการ 
   รับประกนัสินคา้ 1,134 1,006 1,134 1,006 
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 446 446 446 446 
รวม 8,909 7,560 5,035 4,495 

25. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่ง
งวดกับจ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีบริษัทฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญ
เทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัตน้งวด
หรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า  

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
  จ านวนหุน้สามญั  
 ก าไรส าหรับงวด ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้ 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของ 
      บริษทัฯ 37,177 24,356 6,878,654 6,441,603 0.0054 0.0038 
ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด       
    ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหพ้นกังาน  
      (PSTC - ESOP) - - 6,131 14,154   
    ใบส าคญัแสดงสิทธิ (PSTC - W1) - - - 178,709   
ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
   ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
      สมมติวา่มีการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 37,177 24,356 6,884,785 6,634,466 0.0054 0.0037 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
  จ านวนหุน้สามญั  
 ก าไรส าหรับงวด ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้ 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 20,902 24,378 6,878,654 6,441,603 0.0030 0.0038 
ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด       
   ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหพ้นกังาน  
      (PSTC - ESOP) - - 6,131 14,154   
   ใบส าคญัแสดงสิทธิ (PSTC - W1) - - - 178,709   
ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
   ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่       
      มีการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 20,902 24,378 6,884,785 6,634,466 0.0030 0.0037 

26. ส่วนงานด าเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ 
ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน
ด าเนินงานท่ีรายงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม 

  ส่วนงานจ าหน่ายและ     

 ส่วนงานระบบไฟฟ้าควบคุม ขนส่งผลิตภณัฑ ์ ส่วนงานไฟฟ้าจาก  รายการปรับปรุง  

 และระบบส ารองไฟฟ้า ปิโตรเลียม พลงังานทดแทน รวมส่วนงาน และตดัรายการระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 81,606 122,847 558,318 415,375 109,228 112,104 749,152 650,326 - - 749,152 650,326 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 16,447 36,676 2,913 - - - 19,360 36,676 (19,360) (36,676) - - 

ดอกเบ้ียรับ 16,749 11,220 1,882 2,766 1,929 2,901 20,560 16,887 (20,155) (16,587) 405 300 

ดอกเบ้ียจ่าย (17,243) (12,967) (10,147) (1,602) (19,620) (21,486) (47,010) (36,055) 20,155 16,587 (26,855) (19,468) 

ค่าเส่ือมราคาและ 

   ค่าตดัจ  าหน่าย (3,607) 

 

(1,326) (5,440) (4,319) (16,536) 

 

(20,332) (25,583) (25,977) (2,179) (2,175) (27,762) (28,152) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (2,139) (2,384) (31,432) (3,843) - - (33,571) (6,227) 30,013 - (3,558) (6,227) 

             

ก าไรของส่วนงาน 12,926 17,283 130,897 18,878 23,663 14,702 167,486 50,863 (125,441) (18,169) 42,045 32,694 

  

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 33  

 สินทรัพย์ของส่วนงานของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย  ณ  วัน ท่ี  31 มีนาคม 2562 และ ว ัน ท่ี                   
31 ธนัวาคม 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส่วนงานระบบไฟฟ้าควบคุม ส่วนงานจ าหน่ายและขนส่ง ส่วนงานไฟฟ้าจาก  รายการปรับปรุง  

 และระบบส ารองไฟฟ้า ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม พลงังานทดแทน รวมส่วนงาน และตดัรายการระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

31 มีนาคม   

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

31 มีนาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

31 มีนาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

31 มีนาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

31 มีนาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

สินทรัพยข์องส่วนงาน 4,891,886 4,517,692 4,518,636 3,288,821 3,221,485 3,207,941 12,632,007 11,014,454 (5,108,748) (4,250,515) 7,523,259 6,763,939 

27. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

27.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาขายไฟฟ้า 

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

 

โรงไฟฟ้า
แห่งท่ี 

                                  
วนัที่ท  าสัญญา ท่ีตั้งโครงการ ก าลงัการผลิต วนัท่ีเร่ิมขายไฟฟ้า 

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

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

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

4 10 มีนาคม 2553  จงัหวดับุรีรัมย ์ 8,000 กิโลวตัต ์ เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้ 
เม่ือวนัที่ 24 กรกฎาคม 2558 

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

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

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

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

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

10 14 มกราคม 2558 จงัหวดันครศรีธรรมราช 990 กิโลวตัต ์ ยงัไม่เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 

11 6 กรกฎาคม 2558 จงัหวดัสุโขทยั 990 กิโลวตัต ์ ยงัไม่เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 
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โรงไฟฟ้า
แห่งท่ี 

                                  
วนัที่ท  าสัญญา ท่ีตั้งโครงการ ก าลงัการผลิต วนัท่ีเร่ิมขายไฟฟ้า 

12 6 กรกฎาคม 2558 จงัหวดัชยันาท 990 กิโลวตัต ์ ยงัไม่เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 

13 10 กรกฎาคม 2558 จงัหวดัอุดรธานี 990 กิโลวตัต ์ ยงัไม่เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 

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

15 11 กนัยายน 2558 จงัหวดัชลบุรี 990 กิโลวตัต ์ ยงัไม่เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 

16 2 ตุลาคม 2558 จงัหวดัก าแพงเพชร 990 กิโลวตัต ์ ยงัไม่เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 

17 2 ตุลาคม 2558 จงัหวดัสุพรรณบุรี 4,600 กิโลวตัต ์ ยงัไม่เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 

18 22 สิงหาคม 2559 จงัหวดัสระแกว้ 4,999 กิโลวตัต ์ เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้
เม่ือวนัที่ 5 มกราคม 2560 

19 22 สิงหาคม 2559 จงัหวดัสมุทรสงคราม 4,999 กิโลวตัต ์ เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้
เม่ือวนัที่ 12 มกราคม 2560 

27.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการเช่าพื้นท่ีในอาคาร               
การเช่าพื้นท่ีส าหรับโรงผลิตกระแสไฟฟ้า อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 25 ปี 

บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได ้
ดงัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม           
2562 

31 ธนัวาคม     
2561 

31 มีนาคม          
2562 

31 ธนัวาคม     
2561 

จ่ายช าระ     
ภายใน 1 ปี 17.5 19.1 6.5 5.8 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 53.3 54.4 19.6 19.1 
เกิน 5 ปี 211.7 212.7 79.8 78.9 
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27.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาบริการและท่ีปรึกษามี
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม           
2562 

31 ธนัวาคม     
2561 

31 มีนาคม          
2562 

31 ธนัวาคม     
2561 

จ่ายช าระ     
ภายใน 1 ปี 10.0 7.1 0.9 0.2 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2.7 4.6 - - 

27.4 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวน 3,211 ลา้นบาท 
และ 145 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2561: 17 ล้านบาท) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้าง
โครงการระบบขนส่งน ้ามนัทางท่อ 

27.5 การค า้ประกนั 

 (1) ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2562 บริษัทฯค ้ าประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเช่ือให้แก่กิจการ                
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัในวงเงิน 810 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 1,072 ลา้นบาท) 

(2) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯและบริษทัย่อยมีหนังสือค ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคาร         
ในนามของบริษทัฯและบริษทัย่อยเพื่อค ้าประกนัการปฏิบติังานตามสัญญาจ านวนเงินรวม
ประมาณ 583 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 354 ล้านบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 103 ล้านบาท                      
31 ธันวาคม 2561: 97 ล้านบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ  

28. สินทรัพย์และหนีสิ้นทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินคา้เป็น
เงินตราต่างประเทศ  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ดงัน้ี 
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สกุลเงิน 
สินทรัพยท์างการเงิน          

ณ วนัท่ี 
หน้ีสินทางการเงิน              

ณ วนัท่ี 
อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                    

ณ วนัท่ี 

 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

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

เหรียญสหรัฐอเมริกา - - - 0.1 31.98 32.61 

29. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสิน                  
ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ 
ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินดงักล่าวแทน 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

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

ระดบั 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่างเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพ
คล่อง 

ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรง
หรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการ
ประมาณข้ึน  
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 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 2562 

 งบการเงินรวม  

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - 323 - 323 

 

(หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2561 

 งบการเงินรวม  

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
    เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - 2,064 - 2,064 

 

(หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2561 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
    เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - 1,741 - 1,741 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม และขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน           
ท่ีประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  
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30.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาบัญชี 

30.1 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงใน
ราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงได้ก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจา้ง ส าหรับลูกจ้างซ่ึง
ท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั 
กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบ
ให้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ่มข้ึน 2.6 ลา้นบาท 
(เฉพาะของบริษัทฯ: 2.1 ล้านบาท) ทั้ งน้ีบริษัทฯและบริษัทย่อยได้บันทึกผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุนแลว้ 

30.2 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีของบริษทัฯไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.018 บาท รวมเป็นเงิน 123.82 ลา้นบาท โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น
ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี                  
23 พฤษภาคม 2562 

30.3 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2562 บริษทั ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ  ากดั ไดอ้อกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 
4,500,000 หุน้ เพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิมในราคาหุน้ละ 100 บาท โดยเรียกช าระค่าหุ้นร้อยละ 25 
เป็นเงิน 112.50 ล้านบาท บริษัท บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ  ากัด ได้ซ้ือหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
ดงักล่าวทั้งหมดเป็นจ านวนเงิน 112.50 ลา้นบาท ซ่ึงท าให้สัดส่วนการถือหุ้นเปล่ียนจากร้อยละ 92 
เป็นร้อยละ 93 ในบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

30.4  เม่ือวนัท่ี 7  พฤษภาคม 2562 บริษัทฯได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 756,337,613.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ  านวน 755,010,857.10 บาท โดยการตดัหุ้น
สามญัท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้แต่ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังสุดทา้ย (PSTC-W1) 
รวมจ านวน 13,267,564 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 

31. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ 
บริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 


