
 

บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2562 

 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)  

ความเห็น 

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
(กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผลการด าเนินงานและกระแส       
เงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ
เฉพาะของบริษทั เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ตามท่ีระบุใน
ขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ขอ้ 14 เร่ือง เงินลงทุนในการร่วมคา้ เก่ียวกบัการท่ีบริษทั 
บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั (“Biggas”) (บริษทัยอ่ย) ไดจ้ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั 
(“TPN”) บางส่วนใหก้บับริษทัแห่งหน่ีงในระหวา่งปี เป็นมูลค่ารวม 2,902 ลา้นบาท โดย Biggas ไดรั้บช าระ
เงินงวดแรกเป็นเงินสด ณ วนัท าสัญญา และมีก าหนดการรับช าระเงินส่วนท่ีเหลือ เม่ือ TPN เขา้ลงนามในสัญญา
กูย้มืเงินเพื่อการก่อสร้างโครงการ จากการจ าหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวท าให ้Biggas เปล่ียนการจดัประเภทเงิน
ลงทุนดงักล่าวจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ และรับรู้ก าไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าว
จ านวน 1,403 ลา้นบาท และก าไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนจ านวน 1,973 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมส าหรับปีปัจจุบนั ปัจจุบนั TPN อยูร่ะหวา่งด าเนินการจดัท าสัญญาเงินกูเ้พื่อใชใ้นการก่อสร้าง
โครงการ ด าเนินการก่อสร้างโครงการ และอยูร่ะหวา่งการจดัท าสัญญาใหบ้ริการกบัลูกคา้  และ Biggas อยู่
ระหวา่งด าเนินการจดัใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาของ TPN ณ วนัเปลี่ยน
สถานะเงินลงทุนดงักล่าว ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน      
การตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ      
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ     
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
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การรับรู้รายได้ 

เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายสินคา้ รายไดค้่าบริการ รายไดจ้ากการก่อสร้างและรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าเป็น         
ตวัเลขท่ีมีสาระส าคญัท่ีสุดในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมของกลุ่มบริษทั และเป็นตวัช้ีวดัหลกัในแง่ผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจซ่ึงผูใ้ชง้บการเงินใหค้วามสนใจ ประกอบกบักลุ่มบริษทัมีรายการขายกบัลูกคา้เป็นจ านวน
มากราย ดงันั้น ขา้พเจา้จึงให้ความส าคญักบัการเกิดขึ้นจริงและระยะเวลาในการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายไดโ้ดยการ
สอบถามผูรั้บผิดชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษทั
ออกแบบไว ้ 

• สุ่มตวัอยา่งรายการขายและบริการในระหวา่งปีเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายไดว้า่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุ และ
สอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั 

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายและบริการท่ีเกิดขึ้นช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี 
• สอบทานใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี   
• วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ยเพื่อตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้นของรายการ

ตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีท าผา่นใบส าคญัทัว่ไป  

ค่าความนิยม  

ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญัเร่ืองการพิจารณาการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ              
งบการเงินขอ้ 19 เน่ืองจากการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมถือเป็นประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั               
ท่ีฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งสูงในการระบุหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและการประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากกลุ่มสินทรัพยน์ั้น รวมถึงการก าหนดอตัราคิดลดและอตัราการเติบโต
ในระยะยาวท่ีเหมาะสม ซ่ึงท าใหเ้กิดความเส่ียงในการแสดงมูลค่าค่าความนิยมท่ีไม่เหมาะสม  

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินความเหมาะสมของการก าหนดหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและแบบจ าลองทางการเงินท่ี
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเลือกใชโ้ดยการท าความเขา้ใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารวา่สอดคลอ้งตาม
ลกัษณะการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยห์รือไม่ นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดท้ าการทดสอบสมมติฐานท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการ
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพยท่ี์จดัท าโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัโดย
การเปรียบเทียบสมมติฐานดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูลของกลุ่มบริษทั และพิจารณาความเหมาะสมของอตัราคิดลดท่ี
ฝ่ายบริหารเลือกใช ้รวมถึงปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญภายในส านกังานฯเพื่อช่วยประเมินขอ้มูลดงักล่าว ตลอดจนทดสอบ
การค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่าวตามแบบจ าลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบ
ของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดป้ระเมินความเพียงพอ
ของการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยม  
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ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง    
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ี
ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ขอ้สรุปในลกัษณะการให ้    
ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้น        
มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูล      
ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อให ้    
มีการด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป  

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท า   
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการ
ท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทั  
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง            
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 
• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไม่วา่

จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่
ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ              
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและ
สรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผย
ดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้
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• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการ
ก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียง     
ผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการ
ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 

พิมพใ์จ มานิตขจรกิจ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพนัธ์ 2563 



บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 145,557,707         294,860,331       32,689,116           11,328,644          
เงินลงทุนชัว่คราว 8 335,899                17,927,856          -                            1,741,248            
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6, 9 516,001,816         634,054,099       445,949,239         454,490,694       
เงินปันผลคา้งรับ 6 -                            -                           113,468,477         -                           
ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 1,240,000,000      -                           -                            -                           
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                            -                           891,161,006         1,055,698,599    
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั
   ท่ีถึงก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี 1,400,000             6,304,076            -                            -                           
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 6, 10 278,824,923         -                           280,831,448         237,716,326       
สินคา้คงเหลือ 11 150,008,821         180,604,695       47,202,137           91,262,905          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 60,354,739           70,021,578          22,378,895           31,794,073          
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,392,483,905      1,203,772,635    1,833,680,318      1,884,032,489    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 12 88,519,725           71,470,245          39,544,120           41,437,860          
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                            -                           -                            25,950,000          
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั -
   สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี 15,597,352           -                           -                            -                           
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                            -                           6,803,443,441      2,384,587,949    
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 14 3,724,943,554      -                           -                            -                           
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 -                            2,449,900            -                            -                           
เงินลงทุนอ่ืน 16 23,598,200           32,598,190          23,598,200           23,598,200          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 3,067,329,298      3,421,654,735    341,085,959         348,412,157       
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18 254,797,674         271,833,830       744,130                1,178,455            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 32 9,057,406             7,560,407            5,722,440             4,495,033            
ค่าความนิยม 13, 14, 19 569,379,369         1,342,986,775    -                            -                           
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือสินทรัพย์ -                            324,406,123       -                            -                           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 90,842,272           85,205,877          14,687,924           14,427,714          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 7,844,064,850      5,560,166,082    7,228,826,214      2,844,087,368    
รวมสินทรัพย์ 10,236,548,755    6,763,938,717    9,062,506,532      4,728,119,857    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 20 688,452,315         495,923,438       518,442,794         333,940,457       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 21 466,423,829         315,346,088       131,762,865         152,632,241       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                            100,000,000       125,781,892         252,924,345       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 22 218,439,000         18,739,000          205,700,000         6,000,000            
หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 23 398,619,333         346,085,581       398,619,333         346,085,581       
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 24 209,643,592         160,043,691       6,540,000             9,894,868            
หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 25 50,414,557           46,850,682          22,543,255           21,052,307          
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 10 356,446,933         -                           -                            -                           
เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ 5,438,472             15,266,948          4,098,462             14,560,687          
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 230,919,877         35,911,503          -                            3,343,176            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 29,963,953           41,192,187          39,917,620           31,667,480          
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,654,761,861      1,575,359,118    1,453,406,221      1,172,101,142    
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 23 -                            398,619,333       -                            398,619,333       
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 24 447,806,568         529,838,421       10,935,000           17,475,000          
หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
   จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 25 208,869,474         253,348,731       100,698,103         122,698,886       
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 26 18,288,999           13,330,688          13,623,385           9,497,401            
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 6,547,955             34,654,643          608,500                2,280,619            
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 681,512,996         1,229,791,816    125,864,988         550,571,239       
รวมหนีสิ้น 3,336,274,857      2,805,150,934    1,579,271,209      1,722,672,381    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 27
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 11,881,202,687 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
         (2561: หุ้นสามญั 7,563,376,135 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท) 1,188,120,269      756,337,614       1,188,120,269      756,337,614       
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้
      หุ้นสามญั 11,859,747,896 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
         (2561: หุ้นสามญั 6,555,259,162 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท) 1,185,974,790      655,525,916       1,185,974,790      655,525,916       
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 6,055,971,062      2,175,792,898    6,055,971,062      2,175,792,898    
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 28 2,228,074             2,228,074            2,228,074             2,228,074            
ส่วนเกิน (ต ่า) ทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น
  ในบริษทัยอ่ย 13 (3,462,120,907)     164,010,057       -                            -                           
ก าไรสะสม 
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 29
      บริษทัฯ 22,555,004           12,955,004          22,555,004           12,955,004          
      บริษทัยอ่ย 11,979,296           4,800,642            -                            -                           
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,079,555,169      118,378,655       216,506,393         158,945,584       
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 6,896,142,488      3,133,691,246    7,483,235,323      3,005,447,476    
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 13 4,131,410             825,096,537       -                            -                           
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,900,273,898      3,958,787,783    7,483,235,323      3,005,447,476    
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,236,548,755    6,763,938,717    9,062,506,532      4,728,119,857    

-                            -                           -                            -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 6 2,076,614,010     2,098,904,320     383,476,589        301,414,680        
รายไดจ้ากการบริการ 6 362,695,864        442,921,710        249,348,156        303,387,082        
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 33 440,598,414        387,399,592        49,378,766          48,406,326          
รายไดจ้ากการก่อสร้าง 6 291,817,151        15,460,240          40,292,097          148,958,750        
เงินปันผลรับ 6, 13 -                            -                            143,572,999        21,093,222          
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 637,797                1,897,952            602,289                1,300,476            
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 1,412,133,411     -                            8,775,008            -                            
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงสถานะเงินลงทุน 13 1,972,611,345     -                            -                            -                            
รายไดอ่ื้น 6 39,561,450          40,064,916          82,400,579          64,155,847          
รวมรายได้ 6,596,669,442     2,986,648,730     957,846,483        888,716,383        
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 6 1,900,268,254     1,914,013,853     305,478,636        242,600,056        
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 261,354,803        354,005,334        198,781,348        233,758,793        
ตน้ทุนขายไฟฟ้า 342,240,495        295,064,619        16,563,418          18,362,246          
ตน้ทุนจากการก่อสร้าง 247,356,813        5,140,630            37,726,084          135,173,325        
คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 32,379,531          27,154,936          15,624,454          9,461,603            
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 6 292,799,075        157,109,905        106,203,271        83,394,568          
รวมค่าใช้จ่าย 3,076,398,971     2,752,489,277     680,377,211        722,750,591        
ก าไรขาดทุนก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า 3,520,270,471     234,159,453        277,469,272        165,965,792        
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 14 38,138                  -                            -                            -                            
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 3,520,308,609     234,159,453        277,469,272        165,965,792        
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน 6 (126,397,133)       (96,028,628)         (80,817,904)         (63,088,351)         
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 3,393,911,476     138,130,825        196,651,368        102,877,441        
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 32 (261,387,068)       (25,611,454)         (5,676,535)           (12,638,032)         
ก าไรส าหรับปี 3,132,524,408     112,519,371        190,974,833        90,239,409          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม



บริษทั เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

   ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 26, 32 -                            (948,352)              -                            (95,803)                

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไร

   หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                            (948,352)              -                            (95,803)                

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                            (948,352)              -                            (95,803)                

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 3,132,524,408     111,571,019        190,974,833        90,143,606          

การแบ่งปันก าไรขาดทุน
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3,128,780,198     84,636,566          190,974,833        90,239,409          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 3,744,210            27,882,805          

3,132,524,408     112,519,371        
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3,128,780,198     84,079,992          190,974,833        90,143,606          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 3,744,210            27,491,027          

3,132,524,408     111,571,019        
ก าไรต่อหุ้น 34
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.3813 0.0131 0.0233 0.0139 

   จ  านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 8,204,882            6,486,205            8,204,882            6,486,205            

ก าไรต่อหุน้ปรับลด
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.3813 0.0128 0.0233 0.0136 

   จ  านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 8,204,882            6,613,392            8,204,882            6,613,392            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม



บริษทั เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม

ส่วนของผูมี้
ส่วนไดเ้สียท่ี

ส่วนทุนจากการ ส่วนเกิน(ต ่า)ทุนจากการ รวม ไม่มีอ  านาจ
ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกิน จ่ายโดยใช้ เปล่ียนแปลงสดัส่วน ส่วนของผูถื้อหุน้ ควบคุม รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลคา่หุน้ หุน้เป็นเกณฑ์ การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 644,160,269       2,131,056,430    4,548,208         -                                     8,435,004         3,241,954         40,377,351        2,831,819,216        782,755,273     3,614,574,489    
ก าไรส าหรับปี -                          -                          -                        -                                     -                        -                        84,636,566        84,636,566             27,882,805       112,519,371       
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                          -                          -                        -                                     -                        -                        (556,574)            (556,574)                 (391,778)           (948,352)             
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                          -                          -                        -                                     -                        -                        84,079,992        84,079,992             27,491,027       111,571,019       
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยโดย

   ไม่สูญเสียการควบคุม 13 -                          -                          -                        164,010,057                 -                        -                        -                          164,010,057           20,850,237       184,860,294       
เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 27, 28 11,365,647         44,736,468         (2,794,468)        -                                     -                        -                        -                          53,307,647             -                        53,307,647         
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 28 -                          -                          474,334            -                                     -                        -                        -                          474,334                   -                        474,334               
จ่ายเงินปันผล -                          -                          -                        -                                     -                        -                        -                          -                               (6,000,000)        (6,000,000)          
โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นส ารอง
   ตามกฎหมาย 29 -                          -                          -                        -                                     4,520,000         1,558,688         (6,078,688)         -                               -                        -                           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 655,525,916       2,175,792,898    2,228,074         164,010,057                 12,955,004       4,800,642         118,378,655      3,133,691,246        825,096,537     3,958,787,783    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 655,525,916       2,175,792,898    2,228,074         164,010,057                 12,955,004       4,800,642         118,378,655      3,133,691,246        825,096,537     3,958,787,783    
ก าไรส าหรับปี -                          -                          -                        -                                     -                        -                        3,128,780,198   3,128,780,198        3,744,210         3,132,524,408    
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                          -                          -                        -                                     -                        -                        -                          -                               -                        -                           
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                          -                          -                        -                                     -                        -                        3,128,780,198   3,128,780,198        3,744,210         3,132,524,408    
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยลดลง -                          -                          -                        -                                     -                        -                        -                          -                               (3,179,000)        (3,179,000)          
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยโดย

   ไม่สูญเสียการควบคุม 13 -                          -                          -                        166,658,353                 -                        -                        -                          166,658,353           37,471,085       204,129,438       
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 27 498,109,412       3,750,820,317    -                      -                                 -                      -                      -                       4,248,929,729        4,248,929,729    
เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 27, 28 32,339,462         129,357,847       -                        -                                     -                        -                        -                          161,697,309           -                        161,697,309       
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 28 -                          -                          -                        -                                     -                        -                        -                          -                               -                        -                           
จ่ายเงินปันผล 35 -                          -                          -                        -                                     -                        -                        (123,814,024)     (123,814,024)          -                        (123,814,024)      
โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นส ารอง

   ตามกฎหมาย 29 -                          -                          -                        -                                     9,600,000         7,178,654         (16,778,654)       -                               -                        -                           
หน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากสิทธิท่ีออกใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

   ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยในการ

   ขายหุ้นในบริษทั 13 -                        -                        -                      (330,668,410)                -                      -                      -                       (330,668,410)          (58,122,328)      (388,790,738)      
การเปล่ียนแปลงสดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                        -                        -                      (3,462,120,907)             -                      -                      -                       (3,462,120,907)       (800,879,094)    (4,263,000,001)   
การเปล่ียนแปลงสถานะเงินลงทุน -                        -                        -                      -                                     -                      -                      (27,011,006)       (27,011,006)            -                      (27,011,006)        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 1,185,974,790    6,055,971,062    2,228,074         (3,462,120,907)             22,555,004       11,979,296       3,079,555,169   6,896,142,488        4,131,410         6,900,273,898    

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย

ก าไรสะสม
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ



บริษทั เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกจิการ

ส่วนทนุจากการ ก าไรสะสม 
ทนุเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน จ่ายโดยใช้ จดัสรรแลว้ - รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ มลูคา่หุ้น หุ้นเป็นเกณฑ์ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 644,160,269     2,131,056,430     4,548,208         8,435,004         73,321,978       2,861,521,889     
ก าไรส าหรับปี -                        -                           -                        -                        90,239,409       90,239,409          
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                        -                           -                        -                        (95,803)             (95,803)                
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                        -                           -                        -                        90,143,606       90,143,606          
เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 27, 28 11,365,647       44,736,468          (2,794,468)        -                        -                        53,307,647          
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 28 -                        -                           474,334            -                        -                        474,334               
โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นส ารอง
   ตามกฎหมาย 29 -                        -                           -                        4,520,000         (4,520,000)        -                           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 655,525,916     2,175,792,898     2,228,074         12,955,004       158,945,584     3,005,447,476     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 655,525,916     2,175,792,898     2,228,074         12,955,004       158,945,584     3,005,447,476     
ก าไรส าหรับปี -                        -                           -                        -                        190,974,833     190,974,833        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                        -                           -                        -                        -                        -                           
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                        -                           -                        -                        190,974,833     190,974,833        
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 27 498,109,412     3,750,820,317     -                        4,248,929,729     
เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 27, 28 32,339,462       129,357,847        -                        -                        -                        161,697,309        
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 28 -                        -                           -                        -                        -                        -                           
จ่ายเงินปันผล 35 -                        -                           -                        -                        (123,814,024)    (123,814,024)       
โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นส ารอง
   ตามกฎหมาย 29 -                        -                           -                        9,600,000         (9,600,000)        -                           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 1,185,974,790  6,055,971,062     2,228,074         22,555,004       216,506,393     7,483,235,323     

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกจิการ

ส่วนทนุจากการ ก าไรสะสม 
ทนุเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน จ่ายโดยใช้ จดัสรรแลว้ - รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ มลูคา่หุ้น หุ้นเป็นเกณฑ์ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 644,160,269     2,131,056,430     4,548,208         8,435,004         73,321,978       2,861,521,889     
ก าไรส าหรับปี -                        -                           -                        -                        90,239,409       90,239,409          
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                        -                           -                        -                        (95,803)             (95,803)                
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                        -                           -                        -                        90,143,606       90,143,606          
เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 27, 28 11,365,647       44,736,468          (2,794,468)        -                        -                        53,307,647          
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 28 -                        -                           474,334            -                        -                        474,334               
โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นส ารอง
   ตามกฎหมาย 29 -                        -                           -                        4,520,000         (4,520,000)        -                           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 655,525,916     2,175,792,898     2,228,074         12,955,004       158,945,584     3,005,447,476     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 655,525,916     2,175,792,898     2,228,074         12,955,004       158,945,584     3,005,447,476     
ก าไรส าหรับปี -                        -                           -                        -                        190,974,833     190,974,833        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                        -                           -                        -                        -                        -                           
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                        -                           -                        -                        190,974,833     190,974,833        
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 27 498,109,412     3,750,820,317     -                        4,248,929,729     
เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 27, 28 32,339,462       129,357,847        -                        -                        -                        161,697,309        
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 28 -                        -                           -                        -                        -                        -                           
จ่ายเงินปันผล 35 -                        -                           -                        -                        (123,814,024)    (123,814,024)       
โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นส ารอง
   ตามกฎหมาย 29 -                        -                           -                        9,600,000         (9,600,000)        -                           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 1,185,974,790  6,055,971,062     2,228,074         22,555,004       216,506,393     7,483,235,323     

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 3,393,911,476     138,130,825        196,651,368        102,877,441        
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็น
   เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน: 
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 122,239,492        121,909,304        20,832,464          16,428,817          
   ตดัจ  าหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู้ 3,914,420            2,616,766            3,914,420            2,616,766            
   ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) 611,646               3,352,960            (1,942,217)           2,141,080            
   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์น 2,734,160            -                           -                           -                           
   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุน 8,999,990            -                           -                           -                           
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 3,290,816            69,675                 677,955               19,163                 
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,958,311            2,312,090            4,125,985            1,069,299            
   โอนกลบัรายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                           (2,320,134)           -                           (2,320,134)           
   ขาดทุน (ก าไร) จากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 14,000                 (19,247)                (1,195)                  (5,287)                  
   ก  าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (1,412,133,411)    -                           (8,775,008)           -                           
   ก  าไรจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทุน (1,972,611,345)    -                           -                           -                           
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (38,138)                -                           -                           -                           
   ก  าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว (1,000)                  (6,337)                  -                           (10,693)                
   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 64,060,362 (43,807,155)         (6,069)                  (2,659,814)           
   ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (245)                     455,167               (245)                     455,167               
   เงินปันผลรับ -                           -                           (143,572,999)       (21,093,222)         
   ดอกเบ้ียรับ (2,144,952)           (2,500,677)           (66,944,647)         (46,628,094)         
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 120,286,888        87,294,470          77,458,205          60,137,538          
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 338,092,470        307,487,707        82,418,017          113,028,027        
สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 117,899,972        (214,980,436)       25,466,380          (308,938,420)       
   สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา (278,824,923)       -                           (43,115,122)         -                           
   ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (1,240,000,000)    -                           -                           -                           
   สินคา้คงเหลือ 27,305,058          (59,902,499)         43,382,813          (43,538,961)         
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 102,045,840        23,622,455          12,730,178          9,850,496            
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (57,243,345)         46,928,373          (260,204)              6,247,585            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม



บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 170,841,185        17,331,358          (19,277,951)         87,654,433          
   หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 356,446,933        -                           -                           -                           
   เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ (9,828,476)           11,259,877          (10,462,225)         11,118,198          
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (50,301,826)         39,177,112          7,962,980            20,927,553          
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (27,157,274)         32,900,666          (1,672,119)           2,276,598            
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (550,724,386)       203,824,613        97,172,747          (101,374,491)       
   จ่ายภาษีเงินได้ (71,777,929)         (20,829,360)         (13,303,134)         (10,506,838)         
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (622,502,315)       182,995,253        83,869,613          (111,881,329)       
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง (เพ่ิมข้ึน) 1,978,957            (14,473,359)         1,742,443            243,439               
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) (17,049,480)         50,676,425          1,893,740            (1,206,794)           
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) -                           -                           164,537,593        (184,501,733)       
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) (10,693,276)         (6,304,076)           25,950,000          -                           
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           (93,859,820)         (160,020,493)       (2,195)                  
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1,671,125,000     -                           9,625,000            -                           
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษทัร่วม 2,449,900            -                           -                           -                           
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                           (2,449,900)           -                           -                           
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (208,012,829)       (513,976,339)       (13,460,346)         (13,720,467)         
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน (3,734,380)           (324,406,123)       -                           -                           
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 3,080,176            345,769,551        6,075                   177,227,000        
เงินปันผลรับ -                           -                           30,104,522          16,593,221          
ดอกเบ้ียรับ 1,370,490            2,461,432            51,961,939          11,585,176          
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 1,440,514,558     (556,562,209)       112,340,473        6,217,647            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม



บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 192,528,877        (114,333,303)       184,502,337        (266,386,207)       
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 168,500,000        352,447,080        -                           -                           
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (200,931,952)       (718,640,757)       (9,894,868)           (161,994,880)       
เงินสดจ่ายช าระคืนหุน้กู้ (700,000,000)       (180,000,000)       (700,000,000)       (180,000,000)       
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 350,000,000        748,800,000        350,000,000        748,800,000        
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู้ -                           (6,064,032)           -                           (6,064,032)           
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้สามญั (14,043,351)         -                           (14,043,351)         -                           
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน (40,041,800)         (43,093,336)         (20,509,835)         (20,516,486)         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 199,700,000        (51,120,100)         199,700,000        6,000,000            
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (17,500,000)         100,000,000        (127,142,454)       (21,960,010)         
เพ่ิมทุนจากการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ -                           11,365,647          -                           11,365,647          
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน 32,339,462          -                           32,339,462        -                         
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัเพ่ิมข้ึน 129,330,927        44,736,468          129,330,927        44,736,468          
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ใน
   บริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                           164,010,057        -                           -                           
ดอกเบ้ียจ่าย (118,673,671)       (84,389,353)         (75,317,810)         (46,683,282)         
เงินปันผลจ่าย (123,814,022)       (6,000,000)           (123,814,022)       -                           
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
   เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (824,709,337)       20,850,237          -                           -                           
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (967,314,867)       238,568,608        (174,849,614)       107,297,218        
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (149,302,624)       (134,998,348)       21,360,472          1,633,536            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 294,860,331        429,858,679        11,328,644          9,695,108            
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 145,557,707        294,860,331        32,689,116          11,328,644          

-                           -                           -                           -                           
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย
   ตน้ทุนกูย้มืท่ีบนัทึกเป็นงานระหว่างก่อสร้าง 2,770,747 -                           -                           -                           
   เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน (ลดลง) -8,548,704 -738,716 -388,399 388,399
   ซ้ือยานพาหนะภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน -                           322,672,047        -                           164,267,679        
   เจา้หน้ีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยลดลง -                           -                           (3,315,000)           -                           
   หุน้สามญัเพ่ิมข้ึนจากการแลกเปล่ียนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
      ดว้ยหุน้สามญัของบริษทัฯ 498,109,412        -                           498,109,412        -                           
   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัเพ่ิมข้ึนจากการแลกเปล่ียนเงินลงทุน
      ในบริษทัยอ่ยดว้ยหุน้สามญัของบริษทัฯ 3,764,890,588     -                           3,764,890,588     -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม
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บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  

1. ข้อมูลท่ัวไป 

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

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบาย           
การบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) 
ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งขึ้น  
ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ในประเทศ อตัราร้อยละท่ีถือหุ้น 

   2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯโดยตรง     
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 เอนเนอร์ยี จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 100 100 
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  จดัตั้งขึ้น  
ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ในประเทศ อตัราร้อยละท่ีถือหุ้น 

   2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯโดยตรง (ต่อ)     
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี  1  จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานชีวมวล ไทย 100 100 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี  2  จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ ไทย 100 100 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี  3  จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ไทย 100 100 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี  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 เอนเนอร์ยี 7 จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ไทย 100 100 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ไทย 100 100 
บริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั จ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเหลว ไทย 100 51 
บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 1 จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ไทย 100 - 
บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 2 จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ไทย 100 - 
บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ไทย 100 - 
บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 5 จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ไทย 100 - 
บริษทั ทีเอสเอชไอ เอนจิเนียริง จ ากดั ให้บริการก่อสร้าง ไทย 90 - 
บริษทั บ๊ิก เพาเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ลงทุนหรือผลิตหรือจ าหน่ายไฟฟ้า

จากพลงังานแสงอาทิตยแ์ละ
พลงังานทดแทนอ่ืน 

ไทย 30 - 
 

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากัด     
บริษทั เวลล ์โคราช เอน็เนอร์ยี 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 80 100 
บริษทั พีเอสทีซี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 100 100 
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด     
บริษทั ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั ขนส่งน ้ามนัโดยระบบขนส่งทางท่อ ไทย - 92 
บริษทั เจเอน็ เอน็เนอร์จี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ไทย 100 100 

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได้ หากบริษทัฯมีสิทธิ
ไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใช้อ านาจใน
การสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ      
มีอ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท าขึ้ นโดยใช้นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญเช่นเดียวกันกับ
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัของบริษทัฯ 
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จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันท่ีมีสาระส าคัญได้ถูกตัดออกจาก             
งบการเงินรวมน้ีแลว้  

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

2.3 บริษทัฯจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมค้าตามวิธี            
ราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือ
ปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
อธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกับผูใ้ช้
มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท 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 
ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนด
หลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดขึ้นจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้
รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียน
สินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณา
ขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 ใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัค านิยามศพัท์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ตามท่ีจดั 
ประเภทใหม ่

ตามท่ีเคย 
รายงานไว ้

ตามท่ีจดั 
ประเภทใหม ่

ตามท่ีเคย 
รายงานไว ้

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา - - 237,716 - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 454,491 692,207 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ี
มีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง
หรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบัติ
ทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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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 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภท
และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณา
จากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของ
กิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน
โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเก่ียวกับการบัญชี
ป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความ
มาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับท่ีมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูก
ยกเลิกไป 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัคาดว่าการน ามาตรฐานฉบับน้ีมาใช้ จะมีผลกระทบจากรายการ
ดงัต่อไปน้ี 

- การจดัประเภทและวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทั
จดทะเบียน - กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ี
ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน และจดัประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน หรือผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ทั้งน้ีหากเลือกแสดง
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัของเงินลงทุนใดผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
แลว้จะไม่สามารถยกเลิกได ้
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- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต - กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จ าเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้าน
เครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษทัจะใชวิ้ธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้นตลอดอายสุ าหรับลูกหน้ีการคา้ 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ี
เร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

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

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
17 ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้
หลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

กลุ่มบริษทัคาดว่าจะน ามาตรฐานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของ
การน ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัใช้คร้ังแรกโดยการปรับปรุงกบัก าไร
สะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯคาดว่าการน ามาตรฐานการบญัชีดังกล่าวมาใช้ จะมีผลกระทบต่องบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 คือ สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัมีจ านวนเพิ่มขึ้นรวม
ทั้งส้ินประมาณ 36.9 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: ประมาณ 2.1 ลา้นบาท) และหน้ีสินของกลุ่ม
บริษทัมีจ านวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งส้ินประมาณ 36.9 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: ประมาณ 2.1 
ลา้นบาท) 

4. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ  

4.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ 
เม่ือมีการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บส าหรับสินคา้
ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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 ขายไฟฟ้า 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้ารับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ 
เม่ือมีการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าแสดงตามมูลค่าราคารับซ้ือและเงินส่วนเพิ่มราคา   
รับซ้ือไฟฟ้า สุทธิจากการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั (ค่า Ft) โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

รายได้จากสัญญาก่อสร้าง 

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าสัญญาก่อสร้างโดยส่วนใหญ่มีภาระท่ีตอ้งปฏิบติัภาระเดียว กลุ่มบริษทัรับรู้
รายไดจ้ากการก่อสร้างตลอดช่วงเวลาท่ีก่อสร้าง โดยใชว้ิธีผลลพัธ์ในการวดัขั้นความส าเร็จของงาน 
ซ่ึงประเมินโดยวิศวกรหรือผูค้วบคุมโครงการ 

กลุ่มบริษทัจะพิจารณาความน่าจะเป็นในการรับรู้รายได้ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสัญญา การ
เรียกร้องความเสียหาย ความล่าชา้ในการส่งมอบงาน และค่าปรับตามสัญญา โดยจะรับรู้รายไดเ้ฉพาะ
ในกรณีท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการท่ีมีนัยส าคญัของ
จ านวนรายไดท่ี้รับรู้สะสม 

เม่ือมูลค่าและความส าเร็จของงานตามสัญญาไม่สามารถวดัไดอ้ย่างสมเหตุสมผล รายไดจ้ะรับรู้ได้
ตามตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริงท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเท่านั้น 

รายได้ค่าบริการ 

รายไดค้่าบริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาท่ีให้บริการโดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน ซ่ึงค านวณ
โดยอา้งอิงขอ้มูลจากวิศวกรหรือผูค้วบคุมโครงการของกลุ่มบริษทั หรือค านวณโดยการเปรียบเทียบ
ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นแลว้จนถึงวนัส้ินงวดกบัตน้ทุนทั้งหมดท่ีคาดวา่จะใชใ้นการปฏิบติัตามสัญญา 

 ดอกเบีย้รับ 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงิน
ลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ี
ไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้
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4.3 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้ นจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึง
โดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 

4.4 สินทรัพย์ท่ีเกดิจากสัญญา/หนีสิ้นท่ีเกดิจากสัญญา  

 สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาคือสิทธิท่ีกลุ่มบริษทัจะได้รับค่าตอบแทนเป็นการแลกเปล่ียนกบัสินคา้
หรือบริการซ่ึงกลุ่มบริษทัไดโ้อนให้กบัลูกคา้แลว้ โดยสิทธิดงักล่าวขึ้นอยู่กบัเง่ือนไขบางประการ 
หากกลุ่มบริษทัไดโ้อนสินคา้หรือบริการใหก้บัลูกคา้ก่อนท่ีลูกคา้จะจ่ายช าระส่ิงตอบแทนหรือก่อนท่ี
ส่ิงตอบแทนจะถึงก าหนดช าระ กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาส าหรับสิทธิท่ีจะไดรั้บ
ค่าตอบแทนท่ีติดเง่ือนไขบางประการนั้นอยู่  ในกรณีของสัญญาก่อสร้าง สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา
คือส่วนของรายไดท่ี้รับรู้สะสมท่ีเกินกว่าจ านวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้จนถึงปัจจุบนั สินทรัพยท่ี์
เกิดจากสัญญาแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาจะจดั
ประเภทเป็นลูกหน้ีการคา้เม่ือกิจการมีสิทธิท่ีจะไดรั้บช าระโดยปราศจากเง่ือนไข เช่น เม่ือกิจการได้
ใหบ้ริการเสร็จส้ินและลูกคา้รับมอบงาน 

 หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาคือภาระผกูพนัของกิจการในการโอนสินคา้หรือบริการใหก้บัลูกคา้ซ่ึงกิจการ
ได้รับค่าตอบแทน (หรือมีสิทธิเรียกรับค่าตอบแทน) จากลูกคา้แลว้ ในกรณีของสัญญาก่อสร้าง 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาคือส่วนของจ านวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้จนถึงปัจจุบนัท่ี เกินกว่ารายไดท่ี้
รับรู้สะสม หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาจะถูกรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯไดป้ฏิบติัตามภาระท่ีระบุไวใ้น
สัญญาแลว้ 

4.5 สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ
แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ งานระหวา่งท าไดแ้ก่ตน้ทุนและค่าแรงในการติดตั้งท่ียงัไม่แลว้เสร็จ 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือจะตั้งขึ้ นส าหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคล่ือนไหวช้าหรือ     
เส่ือมคุณภาพ 

4.6 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมคา้ และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทัฯแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี)  

ข) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงใน
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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ค) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

ง) เงินลงทุนในการร่วมค้า และบริษัทร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธี                 
ส่วนไดเ้สีย 

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนั
ท าการสุดทา้ยของปี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วย
ลงทุน 

บริษทัฯใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง กลุ่มบริษทั   
จะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน 
ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอน จะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน หรือแสดงเป็นองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นแลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมี             
การโอนเปลี่ยน 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและ
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยใชว้ิธีเส้นตรงตามอายุการ
ใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

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

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้าง 
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กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชีเม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะ
ไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือ
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการ
สินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.8 ต้นทุนการกู้ยืม 

ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานาน
ในการแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพย์
นั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูย้มือ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวด
ท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดขึ้นจากการกูย้มืนั้น 

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเร่ิมแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการอ่ืน กลุ่มบริษทั
จะบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยน์ั้นตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สินทรัพย ์ 
ไม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของ
สินทรัพยน์ั้น 

กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัอยา่งมีระบบตลอดอายุการ
ให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมี
ขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดั
จ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี  

 อายกุารใหป้ระโยชน์ 

 คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 3 และ 5 ปี 
 สิทธิในการผลิตและการจ าหน่ายไฟฟ้า 25 ปี 

4.10 การรวมธุรกจิ  

กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนการซ้ือธุรกิจดว้ยมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงรวมถึงเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด
หรือมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนซ่ึงบริษทัฯมอบให ้ณ วนัซ้ือ 

กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจส าหรับบริษทัย่อย เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 
และค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ เป็นตน้ เป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีตน้ทุนดงักล่าวเกิดขึ้นและไดรั้บบริการ 
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ณ วนัซ้ือ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่าของสินทรัพย์
สุทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของหุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมนั้น 

4.11 ค่าความนิยม  

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูง
กว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกว่า
ตน้ทุนการรวมธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นก าไรในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 

กลุ่มบริษทัแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่า
ของค่าความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดขึ้น 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดขึ้นจากการรวม
กิจการให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด)ท่ี
คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และกลุ่มบริษทัจะท าการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่า
จะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของ
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงิน
สดต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทัจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
และกลุ่มบริษทัไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 

4.12 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักับบริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ 
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั
บริษทัฯ 

นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 
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4.13 สัญญาเช่าระยะยาว 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ได้
โอนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่
มูลค่าใดจะต ่ากว่า ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว                 
ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้า
ตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า  

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่
ไม่ได้โอนไปให้กับผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงาน    
รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

4.14 เงินตราต่างประเทศ 

กลุ่มบริษทัแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้น
การด าเนินงานของกลุ่มบริษทั รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ย
สกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการค านวณผลการ
ด าเนินงาน 

4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะท าการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทั หากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า 
กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่า
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนใน
การขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  
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4.16 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือ เกิด
รายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่าย
สะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้แยก
ออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบันทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

กลุ่มบริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  

กลุ่มบริษทัค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใชวิ้ธีคิดลด 
แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ท าการ
ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.17 ประมาณการหนีสิ้น 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ใน
อดีตไดเ้กิดขึ้นแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่กลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ
ไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนันั้นได้อย่าง
น่าเช่ือถือ  

4.18 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีช าระด้วยตราสารทุน 

บริษทัฯรับรู้โครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เม่ือได้รับบริการจากพนักงานตามมูลค่ายุติธรรม       
ของสิทธิซ้ือหุ้น ณ วนัให้สิทธิ โดยบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามเง่ือนไขของระยะเวลาการให้บริการ     
ของพนักงานท่ีก าหนดไวใ้นโครงการพร้อมกับรับรู้ “ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์”       
ในส่วนของผูถื้อหุน้  
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ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑด์งักล่าว ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ในการวดัมูลค่า รวมทั้งสมมติฐานต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม เช่น อายขุองสิทธิซ้ือหุน้ ความผนัผวนของราคา
หุน้และอตัราเงินปันผล เป็นตน้ 

4.19 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ 
โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ี
เก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการแต่
รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชน้ั้น 

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลา
รายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทั
จะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมา
ใชป้ระโยชน์ 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดขึ้น
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  
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4.20 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อ
โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย           
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดั
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้
ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้               
กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละ
สถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดั
มูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน     
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพย์หรือหน้ีสินอย่างเดียวกันในตลาดท่ีมี                   
สภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรง
หรือทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการ
ประมาณขึ้น  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่งล าดบั
ชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการ
วดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ า 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ  และ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ                
งบการเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้ การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
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รายได้จากสัญญาก่อสร้าง 

 กลุ่มบริษทัฯรับรู้รายไดจ้ากสัญญาก่อสร้างตลอดช่วงเวลาตามขั้นความส าเร็จของงาน ฝ่ายบริหารได้
ใช้ดุลยพินิจในการวดัระดบัความกา้วหน้าของงานเพื่อให้สะทอ้นถึงผลการปฏิบติังานของกิจการ
ตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัให้เสร็จส้ิน โดยอา้งอิงขอ้มูลจากวิศวกรหรือผูค้วบคุมโครงการและค านึงถึง
ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในอดีต 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุ                    
การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุ             
การใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกับการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและ
ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งประมาณการวา่กลุ่มบริษทัควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวน
เท่าใดโดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึ้นตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ้น
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

 ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

          ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีรวมธุรกิจ ตลอดจนการทดสอบการ     
ดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจาก
สินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมใน
การค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 
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6. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี 
  รายช่ือ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั กนัหา โซล่าพาวเวอร์ จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั โซล่าร์โกกรีน จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั วินดโ์กกรีน จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไบโอโกกรีน จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีเอสที (อุบลราชธานี) จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีเอสทีซี เอนจิเนียร่ิง จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั อรัญ เพาเวอร์ จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 1 จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 2 จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 5 จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทีเอสเอชไอ เอนจิเนียริง จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั บ๊ิก พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั เวลล ์โคราช เอน็เนอร์ยี 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  
   (เดิมช่ือ “บริษทั พีเอสที เอม็เอสดบับลิว 2 จ ากดั”) 

บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 

บริษทั เจเอน็ เอน็เนอร์จี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
บริษทั ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั การร่วมคา้ (เป็นบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ี 

25 กนัยายน 2562) 
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  รายช่ือ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั พีวี กรีน จ ากดั เงินลงทุนอื่น (ถือหุ้นโดยบริษทัฯ) 
บริษทั ไลทอ์พั ดีไซน์ จ ากดั เงินลงทุนอื่น (ถือหุ้นโดยบริษทัฯ) 
บริษทั ทริปเป้ิล เอส อีโค่ จ ากดั เงินลงทุนอื่น (ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย) 
บริษทั เอม็.วี.ที. คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 
กรรมการ กรรมการของกลุ่มบริษทั 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2562 2561 2562 2561 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย     
   รายไดจ้ากการก่อสร้าง - - 40.3 149.0 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
   รายไดจ้ากการขาย - - 7.5 7.8 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
   รายไดจ้ากการบริการ - - 52.4 - ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
   รายไดอ้ื่น - - 14.6 16.1 ราคาตามสัญญา 
   ดอกเบ้ียรับ - - 66.5 46.2 อตัราร้อยละ 5, 5.5, 6.4 และ 

7.5 ต่อปี (2561: อตัราร้อยละ 
5 และ 6.4 ต่อปี) 

   เงินปันผลรับ - - 143.6 21.1 ตามท่ีประกาศจ่าย 
   ดอกเบ้ียจ่าย - - 5.2 12.3 อตัราร้อยละ 0.9 และ 5 ต่อปี 

(2561: อตัราร้อยละ 0.9, 4, 5 
และ 6 ต่อปี) 

รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน     
   รายไดจ้ากจากขาย 0.6 0.1 0.6 0.1 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
   รายไดจ้ากการบริการ 0.1 - 0.1 - ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
   ค่าใชจ่้ายอื่น 0.9 1.0 0.9 1.0 ราคาตามสัญญา 

ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 9)    
   บริษทัยอ่ย - - 123,156 122,038 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการ     
      ร่วมกนั) 938 368 66 368 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 938 368 123,222 122,406 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

เงินปันผลค้างรับ    
   บริษทัยอ่ย - - 113,468 - 
รวมเงินปันผลคา้งรับ - - 113,468 - 

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - กิจการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 10)    
   บริษทัยอ่ย - - 280,831 237,716 
รวมสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 280,831 237,716 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 21)    
   บริษทัยอ่ย - - 15,474 11,359 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการ     
      ร่วมกนั) 217 152 217 152 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 217 152 15,691 11,511 

เงินมัดจ าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (แสดงภายใต้หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน)    
   บริษทัยอ่ย - - 143 - 
รวมเงินมดัจ าจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 143 - 

 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 
และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหว่างปี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2561 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2562 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
กิจการร่วมคา้     
    บริษทั ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั - 16,500 (16,500) - 
 - 16,500 (16,500) - 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหว่างปี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2561 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2562 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย     
    บริษทั เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั 10,000 - (10,000) - 
    บริษทั ไบโอ โกกรีน จ ากดั 15,882 680 (16,562) - 
   บริษทั นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ ากดั 46,861 6,200 - 53,061 
    บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากดั 264,063 51,904 - 315,967 
    บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ ากดั 10,031 - (10,031) - 
    บริษทั เวลล ์โคราช เอน็เนอร์ยี จ ากดั 311,200 41,500 (20,000) 332,700 
    บริษทั พีเอสทีซี เอนจิเนียร่ิง จ ากดั 14,523 6,111 (20,634) - 
   บริษทั พีเอสทีซี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 639 - (639) - 
 บริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั 310,000 548,000 (670,000) 188,000 
 บริษทั เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ ากดั - 5,182 (3,749) 1,433 
 บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ ากดั - 416 (416) - 
 บริษทั ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั 72,500 - (72,500) - 
การร่วมคา้     
 บริษทั ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั - 16,500 (16,500) - 
 1,055,699 676,493 (841,031) 891,161 

 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัและถึงก าหนดช าระคืน
เม่ือทวงถาม โดยคิดดอกเบ้ียอัตราร้อยละ 5.0, 5.5, 6.4 และ 7.5 ต่อปี (2561: ร้อยละ 5.0 และ 6.4      
ต่อปี) 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 
และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหว่างปี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2561 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2562 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย    
   บริษทั กนัหา โซล่าพาวเวอร์ จ ากดั 25,950 - (25,950) - 
 25,950 - (25,950) - 

 เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัและมีก าหนดช าระคืน
หลงัจากท่ีบริษทั กนัหา โซล่าพาวเวอร์ จ ากดั ช าระเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารเสร็จส้ิน โดยคิด
ดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 5 ต่อปี (2561: ร้อยละ 5 ต่อปี) 
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เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 และ
การเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหว่างปี ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2562 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
   ผูถ้ือหุ้น 100,000 - (100,000) - 
 100,000 - (100,000) - 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหว่างปี ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2562 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย     
   บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี  1  จ ากดั 2,019 - (2,019) - 
   บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี  3  จ ากดั 3,760 - (75) 3,685 
   บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี  4  จ ากดั 29,630 - (225) 29,405 
   บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี  7  จ ากดั 2,450 - (78) 2,372 
   บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี  8  จ ากดั 4,920 - (78) 4,842 
   บริษทั เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ ากดั 426 - (426) - 
   บริษทั วินดโ์กกรีน จ ากดั 600 - - 600 
   บริษทั อรัญ เพาเวอร์ จ ากดั 108,869 27,175 (68,413) 67,631 
   บริษทั พีเอสที (อุบลราชธานี) จ ากดั 250 - (3) 247 
   บริษทั กนัหา โซล่าพาวเวอร์ จ ากดั - 17,000 - 17,000 
   ผูถ้ือหุ้น 100,000 - (100,000) - 

 252,924 44,175 (171,317) 125,782 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัและถึงก าหนดช าระคืนเม่ือ
ทวงถาม โดยคิดดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 0.9 และ 5 ต่อปี (2561: ร้อยละ 0.9, 5 และ 6 ต่อปี) 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 37.4 36.6 23.0 23.9 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1.1 1.0 0.8 0.6 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ - 0.2 - 0.2 
รวม 38.5 37.8 23.8 24.7 

ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 38.5 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

เงินสด 2,320 2,113 120 250 
เงินฝากธนาคาร 143,238 292,747 32,569 11,079 

รวม 145,558 294,860 32,689 11,329 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.13 ถึง 0.38 ต่อปี 
(2561: ร้อยละ 0.37 ถึง 0.38 ต่อปี) 

8. เงินลงทุนช่ัวคราว 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
เงินฝากประจ า 11 15,864 - - 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 321 2,048 - 1,727 
บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการ     
   เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 4 16 - 14 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้     
   - มูลค่ายติุธรรม 325 2,064 - 1,741 
รวมเงินลงทนุชัว่คราว 336 17,928 - 1,741 
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9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 938 295 2,978 6,604 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  - 73 885 73 
 3 - 6 เดือน - - 1,020 - 
 6 - 12 เดือน - - 3,816 - 
   มากกว่า 12 เดือน - 523 - 6,378 

รวม 938 891 8,699 13,055 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - (523) - (523) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 
สุทธิ 938 368 8,699 12,532 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 164,568 226,497 58,838 100,291 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  69,329 185,579 33,705 117,503 
 3 - 6 เดือน 2,165 46,305 - 30,789 
 6 - 12 เดือน 70,117 77,134 67,969 72,958 
 มากกว่า 12 เดือน 163,326 9,556 155,450 2,377 

รวม 469,505 545,071 315,962 323,918 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (11,028) (10,853) (2,576) (3,995) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั    
- สุทธิ 458,477 534,218 313,386 319,923 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 459,415 534,586 322,085 332,455 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 6,723 17,103 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,318 11,296 262 393 
เงินทดรองจ่ายอื่น 956 22,190 141 1,401 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 107,800 92,771 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 190 534 115 162 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 54,082 65,448 8,823 10,206 
รวม 57,546 99,468 123,864 122,036 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (959) - - - 
รวมลูกหน้ีอ่ืนสุทธิ 56,587 99,468 123,864 122,036 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 516,002 634,054 445,949 454,491 

10. สินทรัพย์ท่ีเกดิจากสัญญา/หนีสิ้นท่ีเกดิจากสัญญา 

10.1 ยอดคงเหลือตามสัญญา 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา     
   รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ - กิจการ 
      ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 280,831 237,716 
   รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ - กิจการ 
      ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 278,825 - - - 

รวมสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 278,825 - 280,831 237,716 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา     
   เงินรับล่วงหนา้จากผูว้า่จา้ง 356,447 - - - 

รวมหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 356,447 - - - 

10.2 รายได้ท่ีรับรู้ท่ีเกีย่วข้องกบัยอดคงเหลือตามสัญญา  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

รายไดท่ี้รับรู้ท่ีเคยรวมอยูใ่นยอดยกมา
ของหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

รายไดท่ี้รับรู้จากการเปล่ียนแปลงของ
ส่ิงตอบแทนผนัแปรท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ภาระท่ีไดป้ฏิบติัแลว้ในปีก่อน  ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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10.3    รายได้ท่ีคาดว่าจะรับรู้ส าหรับภาระท่ียังปฏิบัติไม่เสร็จส้ิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัคาดว่าจะมีรายได้ท่ีรับรู้ในอนาคตส าหรับภาระท่ียงัปฏิบติั     
ไม่ เสร็จส้ิน (หรือยังไม่ เสร็จส้ินบางส่วน) ของสัญญาท่ีท ากับลูกค้าจ านวน 1,168 ล้านบาท                   
(2561: ไม่มี) (เฉพาะบริษทัฯ: 6 ลา้นบาท 2561: 46 ลา้นบาท) ซ่ึงกลุ่มบริษทัคาดว่าจะปฏิบติัตาม
ภาระท่ีตอ้งปฏิบติัของสัญญาดงักล่าวเสร็จส้ินภายใน 2 ปี 

ทั้งน้ี ขอ้มูลขา้งตน้ไม่รวมถึงรายไดท่ี้คาดว่าจะรับรู้ในอนาคตส าหรับภาระท่ียงัปฏิบติัไม่เสร็จส้ิน
ของสัญญาท่ีมีระยะเวลาหน่ึงปีหรือสั้นกวา่และสัญญาท่ีเขา้เง่ือนไขการรับรู้รายไดต้ามจ านวนเงินซ่ึง
กิจการมีสิทธิออกใบแจง้หน้ี 

11. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทนุให้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
สินคา้ส าเร็จรูป 70,486 72,973 (1,759) (1,081) 68,727 71,892 
งานระหว่างท า 29,844 64,649 - - 29,844 64,649 
วตัถุดิบ/วสัดุอะไหล่ 54,197 40,899 (2,759) (99) 51,438 40,800 
สินคา้ระหว่างทาง - 3,264 - - - 3,264 
รวม 154,527 181,785 (4,518) (1,180) 150,009 180,605 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทนุให้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
สินคา้ส าเร็จรูป 22,960 25,590 (1,759) (1,081) 21,201 24,509 
งานระหว่างท า 26,001 63,490 - - 26,001 63,490 
สินคา้ระหว่างทาง - 3,264 - - - 3,264 
รวม 48,961 92,344 (1,759) (1,081) 47,202 91,263 

12. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ า ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดน้ าไปค ้าประกนัวงเงิน
เบิกเกินบญัชีธนาคารและการออกหนงัสือค ้าประกนัธนาคารของบริษทัฯและค ้าประกนัการน าเขา้
เคร่ืองจกัรและเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ย 
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13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

13.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
 2562 2561 2562 2561 2562 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 37,172 18,102 100 100 37,172 18,102 
บริษทั เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั 38,500 20,000 100 100 38,500 20,000 
บริษทั พีเอสที (อุบลราชธานี) จ ากดั 500 500 100 100 500 500 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากดั 200,700 155,000 100 100 200,699 154,999 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี  1 จ ากดั 76,500 25,000 100 100 76,499 24,999 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี  2 จ ากดั 65,700 65,700 100 100 65,700 65,700 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี  3 จ ากดั 3,925 3,925 100 100 3,925 3,925 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี  4 จ ากดั 30,000 30,000 100 100 30,000 30,000 
บริษทั พีเอสทีซี เอนจิเนียร่ิง จ ากดั 10,000 5,000 100 100 10,000 5,000 
บริษทั นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ ากดั 50,000 50,000 51 51 20,400 23,715 
บริษทั อรัญ เพาเวอร์ จ ากดั 386,000 386,000 100 100 405,000 405,000 
บริษทั เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ ากดั                                             200,000 181,000 100 100 215,998 196,998 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 7  จ ากดั 2,575 2,575 100 100 2,575 2,575 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 จ ากดั 5,075 5,075 100 100 5,075 5,075 
บริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั 408,160 408,160 100 51 5,613,000 1,350,000 
บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 1 จ ากดั 25 - 100 - 25 - 
บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 2 จ ากดั 25 - 100 - 25 - 
บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จ ากดั 25 - 100 - 25 - 
บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 5 จ ากดั 25 - 100 - 25 - 
บริษทั ทีเอสเอชไอ เอนจิเนียริง จ ากดั 250 - 90 - 225 - 
บริษทั บ๊ิก เพาเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 250 - 30 - 75 - 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยบริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากดั       
บริษทั เวลล ์โคราช เอน็เนอร์ยี จ ากดั 320,000 280,000 100 100 - - 
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  
   (เดิมช่ือ “บริษทั พีเอสที เอม็เอสดบับลิว 2 จ ากดั”) 

5,800 25 100 100 - - 

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยบริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั       
บริษทั ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั - 625,000 - 92 - - 
บริษทั เจเอน็ เอน็เนอร์จี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 317,500 100,000 100 100 - - 
รวม     6,803,443 2,384,588 
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ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯไดด้ าเนินการให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสิน
ท่ีรับมา ณ วนัซ้ือกิจการ เพื่อปันส่วนตน้ทุนการซ้ือธุรกิจใหแ้ก่รายการดงักล่าว โดยการวดัมูลค่าน้ีได้
เสร็จสมบูรณ์ในระหวา่งปี 2561 ซ่ึงอยูภ่ายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัท่ีซ้ือกิจการตามท่ีก าหนด
ไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ  

งบการเงินของกลุ่มบริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “กลุ่มบริษทั Biggas”) ไดถู้ก
รวมอยู่ในงบการเงินรวมของบริษทัฯตั้งแต่วนัท่ีมีอ านาจควบคุม โดยมีรายละเอียดการซ้ือกิจการ
ดงัต่อไปน้ี 

(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 

มูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีไดรั้บมา 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 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 23,105 23,105 
เงินฝากประจ าท่ีติดภาระค ้าประกนั 65,352 65,352 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 3,500 3,500 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 527,374 527,374 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 163 163 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 149 149 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 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 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 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  

ในเดือนมิถุนายน 2561 บริษทั ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
2,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ  100 บาท โดยเรียกช าระ      
ค่าหุ้นร้อยละ 100 เป็นเงิน 200 ลา้นบาท บริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด ได้ซ้ือหุ้นเพิ่มทุนของ
บริษทัย่อยดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 200 ลา้นบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษทั
ดงักล่าว 
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เม่ือวนัท่ี 5  ตุลาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัของบริษทั ไบโอโกกรีน จ ากดั ไดมี้มติอนุมติัลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทัจ านวน 11 ลา้นบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 20 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียน
จ านวน 9 ลา้นบาท โดยการลดมูลค่าต่อหุ้น จากเดิมหุ้นละ 100 บาท ให้เป็นหุ้นละ 44.35 บาท และ
ไดจ้ดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี  12 ธันวาคม 2561 
ต่อมาบริษทั ไบโอโกกรีน จ ากดั ไดอ้อกหุ้นบุริมสิทธิจ านวน 208,163 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุ้น
เดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 44.35 บาท โดยเรียกช าระหุ้นร้อยละ 100 เป็นเงิน 9 ล้านบาท       
บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นบุริมสิทธิของบริษทัย่อยดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 9 ลา้นบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการ
ถือหุน้ร้อยละ 100 ในบริษทัดงักล่าว 

ในเดือนธันวาคม 2561 บริษทั ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
10,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยเรียกช าระหุน้
ร้อยละ 31 เป็นเงิน 325 ลา้นบาท บริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั ไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษทัย่อย
ดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 325 ลา้นบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 ในบริษทัดงักล่าว  

เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2562 บริษทัฯไดจ้ดัตั้งบริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 1 จ ากดั บริษทั ไบโอกรีน 
เอนเนอร์ย ี2 จ ากดั บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ย ี3 จ ากดั บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ย ี4 จ ากดั บริษทั 
ไบโอกรีน เอนเนอร์ย ี5 จ ากดั และบริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ย ี7 จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในประเทศ
ไทย บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีทุนจดทะเบียนบริษทัละ 0.1 ลา้นบาท โดยบริษทัฯลงทุนในบริษทัดงักล่าว
อตัราร้อยละ 100 

เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2562 บริษทั ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นส่วนท่ียงัไม่ได้
เรียกช าระจ านวน 10,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยเรียกเก็บช าระค่าหุ้นร้อยละ 32                    
ท่ีบริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั ยงัคา้งช าระเป็นเงิน 340 ลา้นบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 96.21 ในบริษทัดงักล่าว 

เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2562 บริษัทฯได้ท าสัญญาจะซ้ือจะขายเงินลงทุนในบริษัท ไบโอกรีน             
เอนเนอร์ย ี4 จ ากดั โดยมีก าไรจากการขายทั้งส้ิน 8 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทั ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด ได้เรียกช าระค่าหุ้นส่วนท่ียงั
ไม่ไดเ้รียกช าระจ านวน 10,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท โดยเรียกเก็บช าระค่าหุน้ร้อยละ 37 ท่ี
บริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั ยงัคา้งช าระเป็นเงิน 385 ลา้นบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้น      
ร้อยละ 96.21 ในบริษทัดงักล่าว 

เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2562 บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากัด ได้ขายหุ้นสามัญในบริษทั พีเอสที         
เอ็มเอสดับบลิว 1 จ ากัด จ านวน 2,000 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั
ดงักล่าว 
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เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2562 บริษทั ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั ไดอ้อกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 
4,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยเรียกช าระค่าหุ้นร้อยละ 25 
เป็นจ านวนเงิน 112.5 ล้านบาท บริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด ได้ซ้ือหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท
ดงักล่าวทั้งหมด ซ่ึงท าใหส้ัดส่วนการถือหุน้เปล่ียนจากร้อยละ 92 เป็น ร้อยละ 92.62 

เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 บริษทั พีเอสทีซี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั ไดอ้อกหุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวน 
500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยเรียกช าระค่าหุ้น
ร้อยละ 25 เป็นจ านวนเงิน 1.25 ล้านบาท บริษทัฯได้ซ้ือหุ้นเพิ่มทุนของบริษทัย่อยดังกล่าวเป็น
จ านวนเงิน 1.25 ลา้นบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 ในบริษทัดงักล่าวทั้งหมด และใน
วนัท่ี 4 กนัยายน 2562 บริษทัย่อยดงักล่าวไดเ้รียกช าระค่าหุ้นในส่วนท่ียงัเรียกช าระไม่เต็มมูลค่าจาก
บริษัทฯ อีกร้อยละ 75 เป็นจ านวนเงิน 3.75 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทฯได้ช าระค่าหุ้นดังกล่าวแล้ว              
ทั้งจ านวน 

 เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2562 บริษทั ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นส่วนท่ียงัไม่ได้
เรียกช าระจ านวน 4,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยเรียกเก็บช าระค่าหุ้นร้อยละ 22 ท่ีบริษทั 
บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด ยงัคา้งช าระเป็นจ านวนเงิน 97 ลา้นบาท ซ่ึงท าให้สัดส่วนการถือหุ้น
เปล่ียนจากร้อยละ 92.62 เป็น ร้อยละ 93.07 

เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2562 ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั นวรัตน์ บีเวอเรส จ ากดั ไดต้กลงท่ีจะไม่เรียก
ช าระค่าหุน้ท่ีเหลือ 

 เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2562 บริษทั ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นในส่วนท่ียงั
ไม่ได้เรียกช าระจ านวน 4,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยเรียกเก็บช าระค่าหุ้นร้อยละ 53       
ท่ีบริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั ยงัคา้งช าระเป็นจ านวนเงิน 240.5 ลา้นบาท ซ่ึงท าให้สัดส่วนการ
ถือหุน้เปลี่ยนจากร้อยละ 93.1 เป็น ร้อยละ 94.0 

 เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการบริษทัฯได้มีมติอนุมติัให้บริษทัฯ น าเสนอต่อท่ีประชุม   
วิสามัญผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท บ๊ิกแก๊ส 
เทคโนโลยี จ ากดั (“Biggas”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย โดยบริษทัฯ จะเขา้ท ารายการรับโอนหุ้นสามญัของ 
Biggas จ านวน 39,999,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้ว
ทั้งหมดของ Biggas คิดเป็นมูลค่ารวม 4,263,000,000 บาท (“หุ้นสามญัของ Biggas”) จาก บริษทั        
บีจีที โฮลด้ิง จ ากดั (“BGTH”) ทั้งน้ี บริษทัฯ จะช าระค่าตอบแทนส าหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการ
ทั้งหมดให้กับ BGTH ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกใหม่ของบริษัทฯ จ านวน 4,981,094,116 หุ้น       
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  42 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้ว
ทั้งหมดของบริษทัฯ ภายหลงัการเพิ่มทุน โดยก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีออกใหม่
ราคาหุ้นละ 0.86 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 4,263,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง
ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ให้แก่ BGTH เพื่อเป็นค่าตอบแทนธุรกรรมการรับโอน



 31  

กิจการทั้งหมดแทนการช าระค่าตอบแทนดว้ยเงินสด (Payment in Kind) โดยเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 
2562 บริษทัฯไดช้ าระค่าตอบแทนส าหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้กบั BGTH ดว้ยหุ้น
สามัญเพิ่มทุนท่ีออกใหม่เรียบร้อยแล้ว และจากรายการดังกล่าวท าให้เกิดส่วนต ่ าจากการ
เปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อย ซ่ึงเป็นผลต่างระหว่างมูลค่าหุ้นสามญัของบริษทัฯกบั
ราคาขายหุน้สามญัของ Biggas จ านวน 3,462,120,906 บาท 

เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2562 บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 7 จ ากัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
72,500 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยเรียกช าระค่าหุ้น
ร้อยละ 100 เป็นจ านวนเงิน 0.7 ล้านบาท บริษทัฯได้ซ้ือหุ้นเพิ่มทุนของบริษทัย่อยดังกล่าวเป็น
จ านวนเงิน 0.7 ลา้นบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 ในบริษทัดงักล่าว 

เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2562 บริษทั เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั ไดอ้อกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 185,000 
หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยเรียกช าระค่าหุ้นร้อยละ 
100 เป็นจ านวนเงิน 18.5 ลา้นบาท บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษทัย่อยดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 
18.5 ลา้นบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 ในบริษทัดงักล่าว 

เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2562 บริษทั ไบโอโกกรีน จ ากดั ไดอ้อกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 430,000 หุ้น 
เพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในราคาหุน้ละ 44.35 บาท โดยเรียกช าระค่าหุ้นร้อยละ 100 
เป็นจ านวนเงิน 19.1 ลา้นบาท บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษทัย่อยดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 19.1 
ลา้นบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 ในบริษทัดงักล่าว 

เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2562 บริษทั เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ ากัด ได้ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 
4,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน ในราคาหุน้ละ 10 บาท โดยเรียกช าระค่าหุ้น
ร้อยละ 100 เป็นจ านวนเงิน 40.0 ลา้นบาท บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากดั ไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มทุนของ
บริษทัย่อยดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 40.0 ลา้นบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษทั
ดงักล่าว 

เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2562 บริษทั เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ ากดั ไดอ้อกหุน้สามญัเพิ่มทุน 
จ านวน 19,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในราคาหุ้นละ  1,000 บาท โดยเรียก
ช าระค่าหุ้นร้อยละ 100 เป็นจ านวนเงิน 19.0 ล้านบาท บริษทัฯได้ซ้ือหุ้นเพิ่มทุนของบริษทัย่อย
ดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 19.0 ลา้นบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 ในบริษทัดงักล่าว 

เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2562 บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ีจ ากดั ไดอ้อกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 457,000 
หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในราคาหุ้นละ  100 บาท โดยเรียกช าระค่าหุ้นร้อยละ 
100 เป็นจ านวนเงิน 45.7 ลา้นบาท บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษทัย่อยดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 
45.7 ลา้นบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 ในบริษทัดงักล่าว 
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เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี1 จ ากดั ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นในส่วนท่ียงัเรียก
ช าระไม่เต็มมูลค่าจากบริษทั จ านวน 10,000,000 หุ้น อีกร้อยละ 51.5 เป็นจ านวนเงิน 51.5 ลา้นบาท 
บริษทัไดช้ าระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ทั้งจ านวน 

เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 บริษทัฯไดข้ายเงินลงทุนในบริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ย ี7 จ ากดั ใหก้บั
บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัเป็นจ านวนเงินรวม 28.8 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 บริษทั พีเอสทีซี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นในส่วน    
ท่ียงัเรียกช าระไม่เต็มมูลค่าจากบริษทั พีเอสที เอ็นเนอร์ยี จ ากดั จ านวน 0.09 ลา้นบาท และไดอ้อก
หุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 570,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ  10 
บาท รวมเป็นเงิน 5.7 ลา้นบาท บริษทั พีเอสที เอ็นเนอร์ยี จ ากัด ได้ซ้ือหุ้นเพิ่มทุนของบริษทัย่อย
ดงักล่าวเป็นจ านวน 5.7 ลา้นบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100   

เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 บริษทัฯ ได้จดัตั้งบริษทั บ๊ิก เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยในประเทศไทย บริษทัย่อยดังกล่าวมีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท โดยบริษทัลงทุนใน
บริษทัยอ่ยดงักล่าวอตัราร้อยละ 100 

ในเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษทั เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ไดอ้อกหุ้นสามญัเพิ่มทุน
จ านวน 43,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 5 บาท รวมเป็นเงิน 
217.5 ลา้นบาท บริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด ได้ซ้ือหุ้นเพิ่มทุนของบริษทัย่อยดังกล่าว เป็น
จ านวน 217.5 ลา้นบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 

เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งบริษทั ทีเอสเอชไอ เอนจิเนียริง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ในประเทศไทย บริษทัย่อยดังกล่าวมีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท โดยบริษทัลงทุนในบริษัทย่อย
ดงักล่าวอตัราร้อยละ 90 ซ่ึงบริษทัย่อยดงักล่าวไดเ้รียกช าระค่าหุ้นจากบริษทัฯร้อยละ  25 เป็นเงิน
จ านวน 225,000 บาท บริษทัฯไดช้ าระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ทั้งจ านวน 

รายการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยบางส่วน 

เม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2561 บริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด ได้จ าหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท      
ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั บางส่วนใหก้บับริษทัในต่างประเทศแห่งหน่ึงจ านวน 511,956 หุน้ ใน
ราคาหุน้ละ 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 
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จากการจ าหน่ายหุน้สามญัของบริษทั ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั ท าใหบ้ริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี 
จ ากดั มีสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั ลดลงจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 
96.21 

เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2562 บริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด ได้จ าหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท         
ไทย ไปป์ไลน์ 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 าหน่ายหุน้สามญัของบริษทั ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั ท าใหบ้ริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี 
จ ากัด มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด ลดลงจากร้อยละ 96.21 เป็น     
ร้อยละ 92.00 

บริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั “Biggas” ไดล้งนามในขอ้ตกลงเพิ่มเติมในสัญญาซ้ือขายหุ้นกับ      
ผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อย ซ่ึงระบุขอ้ปฏิบติัและเง่ือนไขบางประการ ซ่ึงท าให้เกิด
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีจะก่อให้เกิดภาระผูกพนัซ่ึงข้อตกลงเพิ่มเติมดังกล่าวมีอายุหน่ึงปี
นบัตั้งแต่วนัท่ีลงนามในขอ้ตกลงการให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อยในการ
ขายหุ้นให้ Biggas หากผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อยใช้สิทธิในการขายหุ้นดงักล่าว
ทั้งหมดหรือบางส่วน Biggas ตอ้งซ้ือหุน้โดยไม่สามารถปฏิเสธการใชสิ้ทธิในการขายหุน้ดงักล่าวได ้
Biggas บนัทึกมูลค่าหน้ีสินดงักล่าว โดยใช้ราคาตามท่ีตกลงกนัซ่ึงคือราคาท่ีผูถื้อหุ้นจ่ายซ้ือ มูลค่า
หน้ีสินจากสิทธิดงักล่าวแสดงเป็นหน้ีสินท่ีเกิดจากสิทธิท่ีออกให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุม
ของบริษทัย่อยในการขายหุ้นให้ Biggas และแสดงเป็นส่วนหักจากส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยในการขายหุน้ให ้Biggas และส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษทัย่อยในงบแสดงฐานะทางการเงินรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้
ถือหุ้นรวม โดยเม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2562 Biggas ไดท้ าการซ้ือคืนและช าระค่าหุ้นดงักล่าวให้แก่ผู ้
ถือหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในบริษทัย่อยดังกล่าวแลว้ และท าให้  Biggas มีสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษทั ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 92 เป็นร้อยละ 100 
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เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2562 บริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั ไดท้ าสัญญาขายเงินลงทุนในหุน้สามญั
ของบริษทั ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั ให้กบับริษทัแห่งหน่ึงในประเทศจ านวน 7,739,998 หุ้น 
ในราคาหุน้ละ 374.87 บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่าย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1,661,500 
ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน 1,240,000 
รวมราคาขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2,901,500 
ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการขายของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยส่วนท่ีขาย (1,498,142) 
ก าไรจากขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1,403,358 

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุนในบริษทัย่อยมีก าหนดช าระภายใตเ้ง่ือนไขบางประการท่ีระบุในสัญญา
โดยเง่ือนไขท่ีส าคัญคือ บริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด ด าเนินการให้บริษทั ไทย ไปป์ไลน์ 
เน็ตเวิร์ค จ ากดั เขา้ลงนามในสัญญากูย้มืเพื่อก่อสร้างโครงการขยายระบบการขนส่งน ้ามนัทางท่อ 

ปัจจุบนับริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั อยู่ระหว่างด าเนินการให้บริษทั ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค 
จ ากดั ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา 

จากการจ าหน่ายหุน้สามญัของบริษทั ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั ท าใหบ้ริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี 
จ ากดั มีสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั ลดลงจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 
57 รวมถึงมีการเปล่ียนแปลงอ านาจควบคุมส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงจากเงินลงทุนในบริษทัย่อย
เป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ในระหว่างปี 2562 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัย่อยจ านวน 143.6 ลา้นบาท (2561: 21.1 ลา้น
บาท) 

13.2 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั 

    (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั 

สัดส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ

ควบคุมในบริษทัยอ่ยสะสม 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จท่ีแบ่ง
ให้กบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมในบริษทั

ยอ่ยในระหว่างปี 

เงินปันผลจ่ายให้กบั 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมในระหว่างปี 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษัทย่อยท่ีบริษัทฯถือหุ้นโดยตรง       
บริษทั นวรัตน์  
   บีเวอร์เรส จ ากดั 49.00 49.00 3,920 7,229 (3,309) (4,874) - - 
บริษทั บ๊ิกแก๊ส  
   เทคโนโลยี จ ากดั  
   และบริษทัยอ่ย 100.00 49.00 - 814,683 7,053 32,365 - 6,000 
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13.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคัญ             
ซ่ึงเป็นขอ้มูลก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 

บริษัทย่อยท่ีบริษัทฯถือหุ้นโดยตรง 

บริษทั นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ ากดั  

สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561 
สินทรัพยห์มุนเวียน 6,866 4,269 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 60,377 66,857 
หน้ีสินหมุนเวียน 87,475 76,520 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 3,398 11,484 

สรุปรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561 
รายได ้ 14,387 8,467 
ขาดทุน  (6,753) (9,947) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (6,753) (9,947) 

สรุปรายการกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2562 2561 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (614) (215) 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (5,765) 7,134 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 8,087 (5,036) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (1,708) 1,883 
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บริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 2562 2561 

สินทรัพยห์มุนเวียน 1,783,244 597,874 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,323,969 1,921,500 
หน้ีสินหมุนเวียน 1,222,587 637,501 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 18,835 75,288 

สรุปรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และตั้งแต่วนัท่ีซ้ือกิจการ
จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561 

รายได ้ 3,276,869 1,912,917 
ก าไร 1,145,012 166,370 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - (255) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 1,145,012 166,115 

สรุปรายการกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และตั้งแต่วนัท่ีซ้ือกิจการจนถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 512,035 (54,575) 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (812,019) (407,136) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 705 318,578 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (299,279) (143,133) 
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14. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

14.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้  

 เงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษทัฯและบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกัน  ตามท่ี
แสดงในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้นใน
ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี                                       
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   31 ธนัวาคม
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 ธนัวาคม
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 ธนัวาคม
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
ถือหุ้นโดยบริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั       

บริษทั ไทย ไปป์ไลน์  ขนส่งน ้ามนัโดยระบบ ไทย 55.4 - 3,724,906 - 3,724,944 - 
  เน็ตเวิร์ค จ ากดั    ขนส่งทางท่อ        

รวม     3,724,906 - 3,724,944 - 

14.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร/ขาดทุน ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ
จากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ 

ส่วนแบ่งก าไร/ขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ในระหว่างปี 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ในระหว่างปี 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 

ในระหว่างปี 
 2562 2562 2562 

บริษทั ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั 38 - - 
รวม 38 - - 
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14.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมคา้ท่ีมีสาระส าคญั 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน  

(หน่วย: พนับาท) 

 บริษทั ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั 
 2562 2561 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 240,529 2,597 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 12,049 16,897 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,242,409 624,711 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - (82,500) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (119,585) (10,179) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (1,476) (1,388) 

สินทรัพย์ - สุทธ ิ 2,373,926 550,138 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 55.4% 92% 

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธ ิ 1,315,155 506,127 
การตดัรายการระหว่างกนั - 97,744 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า 1,315,155 603,871 

สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

(หน่วย: พนับาท) 
 บริษทั ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 

รายไดด้อกเบ้ีย 1,971 924 
รายไดอ่ื้น 13 1,028 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (3,179) (3,126) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (17) (16) 
ขาดทุนสุทธิ (1,212) (1,190) 
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14.4 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ในเดือนกนัยายน 2562 จากการท่ีบริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “Biggas”) ขาย
เงินลงทุนบางส่วน บริษทั ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “TPN”) ท าให้สัดส่วน
ในการถือหุ้นใน TPN ลดลงเหลือร้อยละ 57 รวมถึงมีการเปล่ียนแปลงอ านาจควบคุมส่งผลให้มีการ
เปล่ียนแปลงสถานะเงินลงทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ โดย Biggas ได้
บนัทึกมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 3,396 ลา้นบาท 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาจาก TPN ณ วนัท่ีเปล่ียนสถานการณ์ลงทุนมี
รายละเอียดดงัน้ี  

 พนับาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 483 
เงินลงทุนชัว่คราว 10,605 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 57,473 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  371,290 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  73 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,310,909 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (20,137) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (6,290) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ (549) 

สินทรัพย์สุทธิของ TPN 1,723,857 

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 57 
สินทรัพยสุ์ทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษทั 982,598 
บวก: ผลแตกต่างระหวา่งมูลค่ายติุธรรม ณ วนัเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนกบั 

 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมคา้ 2,413,577 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 3,396,175 
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ในปัจจุบนั Biggas อยู่ระหว่างด าเนินการเพื่อจดัให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัเปล่ียนสถานการณ์ลงทุน เพื่อปันส่วนตน้ทุนการเปล่ียนสถานการณ์ลงทุน
ให้แก่รายการดังกล่าว โดยการวดัมูลค่าน้ีส่วนใหญ่มีความเก่ียวข้องกับการระบุและวดัมูลค่า
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสินทรัพยท่ี์มีตวัตนบางรายการ ซ่ึงจะถูกด าเนินการให้แลว้เสร็จภายใน
ระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัท่ีเปล่ียนสถานการณ์ลงทุนตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรวมธุรกิจ โดยในระหวา่งช่วงเวลาในการวดัมูลค่าน้ี 
หาก Biggasไดรั้บขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ี
เปล่ียนสถานะการลงทุน TPN จะท าการปรับปรุงประมาณการท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัเปล่ียนสถานการณ์
ลงทุนเพื่อสะทอ้นขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่  ณ วนั
เปล่ียนสถานะการลงทุน โดย Biggas บนัทึกผลแตกต่างระหว่างมูลค่ายติุธรรม ณ วนัเปล่ียนสถานะ
เงินลงทุนกบัมูลค่าสุทธิของการร่วมคา้จ านวน 2,414 ลา้นบาท รวมไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินรวม
ภายใตห้วัขอ้ “เงินลงทุนในการร่วมคา้” 

เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2562 บริษทั ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั ไดอ้อกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 
3,315,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อบริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั ในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยเรียก
ช าระค่าหุ้นทั้ งหมดเป็นจ านวนเงิน 331,500,000 บาท และได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
3,185,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อบริษทัแห่งหน่ึงในประเทศในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยเรียกช าระ      
ค่าหุน้ทั้งหมดเป็นจ านวนเงิน 318,500,000 บาท 

จากการเพิ่มทุนหุน้สามญัของบริษทั ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั ท าใหบ้ริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี 
จ ากัด มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด ลดลงจากร้อยละ  57.0 เป็น       
ร้อยละ 55.4 

15. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 เงินลงทุนในบริษัทร่วมตามท่ีแสดงในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้น       
ในประเทศ 

 
สัดส่วนเงินลงทุน 

 
ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี                                       
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   2562 2561 2562 2561 2562 2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
ถือหุ้นโดยบริษทั เจเอน็ เอน็เนอร์จี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั       
บริษทั เจเอน็-เอสที  บริหารอสังหาริมทรัพย ์ ไทย  -   49 - 2,450 - 2,450 
   จ ากดั    เพื่อให้เช่า        

รวม     - 2,450 - 2,450 
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 เ ม่ือวันท่ี  14 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติให้บริษัท เจเอ็น                             
เอน็เนอร์จี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (บริษทัยอ่ย) เขา้ถือหุน้ในบริษทั เจเอน็-เอสที จ ากดั ซ่ึงประกอบธุรกิจ
การบริหารอสังหาริมทรัพยเ์พื่อให้เช่า สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 49 จ านวนเงิน 2.45 ลา้นบาท โดย
บริษทัดงักล่าวจดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2561 และมีทุนจด
ทะเบียน 5 ลา้นบาท  

 การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

         เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2562 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เจเอ็น-เอสที จ ากดั (“JN-ST”) ซ่ึง
เป็นบริษทัร่วมท่ีบริษทั เจเอ็น เอ็นเนอร์จี จ ากดั ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 49 มีมติอนุมติัให้เลิกกิจการ
โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2562 โดยไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยโ์ดยนาย
ทะเบียนได้รับจดทะเบียนไวแ้ลว้เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2562 และได้ด าเนินการช าระบญัชีเสร็จ
เรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2562 

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัร่วมดงักล่าวไม่มีการจ่ายเงินปันผล 

16. เงินลงทุนอ่ืน 

 เงินลงทุนอ่ืนตามท่ีแสดงในงบการเงิน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 2562 2561 2562 2561 2562 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 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (9,000) - 
รวม     23,598 32,598 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษทั ทุนท่ีเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 2562 2561 2562 2561 2562 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 
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17. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 

 
อาคารและ       

ส่วนปรับปรุง 
อาคารและ       

ส่วนปรับปรุง เคร่ืองจกัรและ เคร่ืองมือและ 
เคร่ืองตกแต่ง  

เคร่ืองใชส้ านกังาน  อุปกรณ์ งานระหว่าง  
 ท่ีดิน อาคาร อาคารโรงไฟฟ้า อุปกรณ์โรงไฟฟ้า อุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ ส าหรับให้เช่า ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน           
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 436,538 51,985 444,164 1,508,572 15,160 22,039 84,596 9,315 457,476 3,029,845 
ซ้ือเพิ่ม 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) 
โอนเขา้ (ออก) - 4,025 3,080 192,631 - 52 - - (199,788) - 
โอนไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - - - (24) - - - (24) 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 221,600 93,194 - - 78,974 449 - - 349 394,566 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 838,299 148,908 447,244 1,739,574 96,227 30,171 88,600 9,315 542,452 3,940,790 
ซ้ือเพิ่ม 27,886 51 117 9,418 2,097 828 2,860 - 155,542 198,799 
จ าหน่าย - - - (1,650) (8,120) (119) (14,063) - - (23,952) 
ตดัจ าหน่าย - - - (34,866) - - - - (21,163) (56,029) 
โอนเขา้ (ออก) - (38,946) 152 36,146 48,370 - 10,291 - (56,013) - 
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุน 
   ในบริษทัยอ่ยเป็นการร่วมคา้ (157,552) - - - - (782) (2,493) - (212,114) (372,941) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 708,633 110,013 447,513 1,748,622 138,574 30,098 85,195 9,315 408,704 3,686,667 
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 - 19,482 52,061 211,826 6,756 16,347 34,805 7,320 - 348,597 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 7,440 17,036 63,857 5,263 3,777 11,304 1,635 - 110,312 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย - (136) - (14,889) (413) (211) (10) - - (15,659) 
โอนไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - - - (1) - - - (1) 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 3,580 - - 3,186 282 - - - 7,048 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - 30,366 69,097 260,794 14,792 20,194 46,099 8,955 - 450,297 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 7,771 17,015 67,479 5,913 3,182 10,281 355 - 111,996 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย - - - (570) (1,083) (119) (8,352) - - (10,124) 
โอนเขา้ (ออก) - (5,400) - - 5,400 - - - - - 
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุน 
   ในบริษทัยอ่ยเป็นการร่วมคา้ - - - - - (383) (1,266) - - (1,649) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 32,737 86,112 327,703 25,022 22,874 46,762 9,310 - 550,520 
ค่าเผ่ือสินทรัพย์ด้อยค่า           
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561                                                  -dl                             - - 7,425 59,663 - - 1,750 - - 68,838 
เพิ่มข้ึน - - - - 1,760 - 974 - - 2,734 
ลดลง - - - (1,062) - - (1,692) - - (2,754) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562                                                  - - 7,425 58,601 1,760 - 1,032 - - 68,818 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี           
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 838,299 118,542 370,722 1,419,117 81,435 9,977 40,751 360 542,452 3,421,655 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 708,633 77,276 353,976 1,362,318 111,792 7,224 37,401 5 408,704 3,067,329 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี           
2561 (จ านวน 93.3 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนขายและบริการส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)  110,312 

2562 (จ านวน 96.3 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนขายและบริการส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)  111,996 
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   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  อาคารและส่วน
ปรับปรุง 

อาคารและ       
ส่วนปรับปรุง แผงโซล่าเซลล ์

 
เคร่ืองมือและ 

เคร่ืองตกแต่ง เคร่ืองใช้
ส านกังาน 

  
อุปกรณ์ 

 

 ท่ีดิน อาคาร อาคารโรงไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่น อุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ ส าหรับให้เช่า รวม 

ราคาทุน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 65,837 35,399 71,735 214,459 4,293 12,470 2,077 9,315 415,585 
ซ้ือเพิ่ม - 30 - 177,227 124 379 - - 177,760 
จ าหน่าย - - - (182,796) - - - - (182,796) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 65,837 35,429 71,735 208,890 4,417 12,849 2,077 9,315 410,549 
ซ้ือเพิ่ม 7,093 - - 5,570 10 311 - - 12,984 
จ าหน่าย - - - - - (119) - - (119) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 72,930 35,429 71,735 214,460 4,427 13,041 2,077 9,315 423,414 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 - 16,681 3,684 10,839 3,705 10,801 1,578 7,320 54,608 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 1,585 2,863 8,684 273 713 5 1,635 15,758 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย - - - (8,229) - - - - (8,229) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - 18,266 6,547 11,294 3,978 11,514 1,583 8,955 62,137 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 1,444 2,863 14,832 202 611 3 355 20,310 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย - - - - - (119) - - (119) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 19,710 9,410 26,126 4,180 12,006 1,586 9,310 82,328 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 65,837 17,163 65,188 197,596 439 1,335 494 360 348,412 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 72,930 15,719 62,325 188,334 247 1,035 491 5 341,086 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี          
2561 (จ านวน 13.6 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนขายและบริการส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)   15,758 

2562 (จ านวน 18.3 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนขายและบริการส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)   20,310 
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ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษัทฯถูกน าไปจดจ านองไว้กับสถาบันการเงินแห่งหน่ึงเพื่อ                              
ค  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทัฯ 

ท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองจกัร แผงโซล่าเซลลแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงของโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทับางแห่งถูกน าไปจดจ านองเพื่อค ้าประกนัเงินกูร้ะยะยาว
จากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมียานพาหนะและอุปกรณ์ซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือ โดยมี
มูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ านวนประมาณ 302 ล้านบาท (2561: 351 ล้านบาท) (เฉพาะบริษทัฯ:             
162 ลา้นบาท 2561: 170 ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้
งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์ังกล่าวมีจ านวนเงินประมาณ             
62 ลา้นบาท (2561: 51 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 33 ลา้นบาท 2561: 31 ลา้นบาท) 

18.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 สิทธิในการผลิต

และการ
จ าหน่ายไฟฟ้า 

 
ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์ 

 
 

รวม 

ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 297,187 4,122 301,309 
ซ้ือเพิ่ม - 1,885 1,885 
เพิ่มขึ้นจากการซ้ือบริษทัยอ่ย - 21 21 
รับโอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - 24 24 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 297,187 6,052 303,239 
ซ้ือเพิ่ม - 280 280 
ตดัจ าหน่าย (7,000) - (7,000) 
ลดลงจากการเปล่ียนแปลงประเภท 
   เงินลงทุนในบริษทัย่อยเป็นการร่วมคา้ 

 
- 

 
(141) 

 
(141) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 290,187 6,191 296,378 



 45  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 สิทธิในการผลิต

และการ
จ าหน่ายไฟฟ้า 

 
ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์ 

 
 

รวม 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 17,165 2,641 19,806 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 10,749 848 11,597 
เพิ่มขึ้นจากการซ้ือบริษทัยอ่ย - 1 1 
รับโอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - 1 1 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 27,914 3,491 31,405 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 9,514 729 10,243 
ลดลงจากการเปล่ียนแปลงประเภท 
   เงินลงทุนในบริษทัย่อยเป็นการร่วมคา้ 

 
- 

 
(68) 

 
(68) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 37,428 4,152 41,580 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 269,273 2,561 271,834 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 252,759 2,039 254,798 

 สิทธิในการผลิตและการจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีไดม้าจากการซ้ือบริษทัยอ่ยออกให้โดยหน่วยงานราชการ
ท่ีเก่ียวขอ้งและมีระยะเวลาการไดรั้บสิทธิ 25 ปี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

ราคาทุน  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 3,744 
ซ้ือเพิ่ม 616 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 4,360 
ซ้ือเพิ่ม 88 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 4,448 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 2,511 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 671 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 3,182 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 522 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 3,704 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 1,178 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 744 

19.    ค่าความนิยม 

รายการเปล่ียนแปลงของค่าความนิยมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 1,342,987 
ลดลงจากการเปล่ียนแปลงประเภทเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็นการร่วมคา้ (773,608) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 569,379 

กลุ่มบริษทัปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจให้กบักลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด
เงินสด เพื่อทดสอบการดอ้ยค่าประจ าปี 2562 ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ธุรกิจสถานีบริการ
ก๊าซธรรมชาติ 

ธุรกิจจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียมเหลว 

 
รวม 

ค่าความนิยม 11,169 558,210 569,379 

 กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดจาก
มูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บอา้งอิง
จากประมาณการทางการเงิน และมีขอ้สมมติท่ีส าคญัส าหรับการประมาณการกระแสเงินสดส าหรับ
การทดสอบการด้อยค่าส าหรับปีปัจจุบนัเก่ียวกับอตัราการเติบโตของรายได้และอตัราคิดลด ซ่ึง
ไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหาร  

ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เช่ือวา่ค่าความนิยมดงักล่าวไม่เกิดการดอ้ยค่า 
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20. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 
   (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม                            งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR MOR - 1.375 55,320 43,483 - - 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 4, 4.2, 4.35, 4.5, 

MLR - 1.25,                    
MLR - 2    

4, 4.1, 4.35, 4.5, 
5.80709,                    

MLR - 1.25,             
MLR - 2 265,000 368,500 265,000 250,000 

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

MMR, MLR - 0.5, 
MLR -2, BR + 0.5 368,132 83,940 253,443 83,940 

รวม   688,452 495,923 518,443 333,940 

วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารค ้าประกนัโดยการจดจ าน าบญัชีเงินฝากประจ าของกลุ่มบริษทั และ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินค ้าประกนัโดยการจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯ  

21. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 78 - 78 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 120,951 171,283 25,906 51,090 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 217 74 243 158 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 49,078 29,682 6,216 9,461 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 15,448 11,275 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 6,915 8,072 4,753 6,786 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 289,263 106,157 79,197 73,784 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 466,424 315,346 131,763 152,632 
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22. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการท่ีไม่เกีย่วข้องกนั 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัท่ีแสดงในงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 
2561 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหว่างปี ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2562 

   กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 18,739 205,700 (6,000) 218,439 
 18,739 205,700 (6,000) 218,439 

 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหว่างปี ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2562 

   กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 6,000 205,700 (6,000) 205,700 
 6,000 205,700 (6,000) 205,700 

 

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน ประกอบไปด้วยเงินกู้ยืมท่ีไม่มีหลักประกัน                         
มีระยะเวลา 3-6 เดือน และเงินกู้ยืมท่ีไม่มีหลักประกันมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม โดยคิด
ดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 5, 5.5 และ 6 ต่อปี (2561: ร้อยละ 5 ต่อปี) 

23.     หุ้นกู้ 

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

 ในระหว่างปี 2561 และปี 2562 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูช้นิดมีหลกัประกนั/ไม่มีหลกัประกนั ระบุช่ือ        
ผูถื้อ มีผูแ้ทนผูถื้อ/ไม่มีผูแ้ทนถือหุ้นและไม่ดอ้ยสิทธิ โดยเสนอขายแก่ผูล้งทุน และ/หรือผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ภายในประเทศซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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(หน่วย: พนับาท) 

     งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

หุ้นกู ้

 
 

วนัท่ีออก 

 
อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

 
 

อาย ุ

 
 

ครบก าหนด 

ยอดคงเหลือ                 
ณ วนัท่ี                     

31 ธนัวาคม 2561 

 
 

เพิ่มข้ึน 

 
 

ลดลง 

ยอดคงเหลือ              
ณ วนัท่ี                    

31 ธนัวาคม 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) - 

คร้ังท่ี 1/2562 17 พฤษภาคม 
2562 

5 6 เดือน พฤศจิกายน 
2562 

- 350,000 (350,000) - 

หัก: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย (4,095)   (181) 

รวม     744,705   398,619 
หัก: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (346,086)   (398,619) 

หุ้นกู ้  - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   398,619   - 

24. เงินกู้ยืมระยะยาว 

    (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้
อตัราดอกเบ้ีย       
(ร้อยละต่อปี) การช าระคืน 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

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

- 3,355 - 3,355 

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

21,447 25,271 - - 

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

9,000 13,200 - - 

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

17,475 24,015 17,475 24,015 

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

10,862 18,948 - - 

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

172,520 208,280 - - 

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

17,859 39,262 - - 
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    (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้
อตัราดอกเบ้ีย       
(ร้อยละต่อปี) การช าระคืน 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

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

40,731 51,017 - - 

9 4.85 ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน เดือนละ 5.6 
ลา้นบาท ให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลา 5 ปี 
นบัแต่วนัเบิกรับเงินกู ้

240,800 308,000 - - 

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

1,311 1,940 - - 

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

29,600 - - - 

12 THBFIX 
6M+4% 

ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน เดือนละ 0.58 
ลา้นบาท ให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลา 3 ปี 
2 เดือน นบัแต่วนัเบิกรับเงินกู ้

18,800 - - - 

13 THBFIX 
6M+4% 

ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน เดือนละ 2.47 
ลา้นบาท ให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลา 3 ปี  

81,430 - - - 

   2 เดือน นบัแต่วนัเบิกรับเงินกู ้     
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (4,384) (3,406) - - 
รวม 657,451 689,882 17,475 27,370 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (209,644) (160,044) (6,540) (9,895) 
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 447,807 529,838 10,935 17,475 

 เงินกูย้ืมระยะยาวของกลุ่มบริษทัมีหลกัประกนัคือการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของกลุ่ม
บริษทั การจ าน าเคร่ืองจกัร แผงโซล่าเซลลแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งของกลุ่มบริษทั การจ าน าสิทธิ
การรับเงินฝากธนาคารของกลุ่มบริษทั การโอนสิทธิการรับเงินจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการ
ไฟฟ้านครหลวง และการค ้าประกนัโดยบริษทัฯ 

 สัญญาเงินกูย้ืมไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จ ากดับางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การไม่ลดทุน   
จดทะเบียนหรือควบรวมกบันิติบุคคลอ่ืน การไม่จ่ายเงินปันผล การก่อหน้ีอ่ืน การด ารงอตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนทุนและอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีให้เป็นไปตามสัญญา การด ารงเงิน
ในบญัชีเงินฝากเพื่อส ารองการช าระหน้ี เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัย่อยสองแห่งไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้จ ากดับางประการท่ีระบุใน
สัญญาได้ อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยได้รับจดหมายผ่อนปรนเง่ือนไขจากธนาคารภายในวันท่ี               
31 ธนัวาคม 2561 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัย่อยสองแห่งไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้จ ากดับางประการท่ีระบุใน
สัญญาได้ อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยได้รับจดหมายผ่อนปรนเง่ือนไขจากธนาคารภายในวันท่ี                   
31 ธนัวาคม 2562 

25. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 292,391 346,025 139,383 166,154 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (30,255) (42,412) (14,679) (20,652) 
หกั: ค่าธรรมเนียมรอตดัจ่าย (2,852) (3,413) (1,463) (1,751) 

รวม 259,284 300,200 123,241 143,751 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (50,415) (46,851) (22,543) (21,052) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน      
     - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 208,869 253,349 100,698 122,699 

 กลุ่มบริษทัได้ท าสัญญาเช่าการเงินกับบริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใช้ในการ
ด าเนินงานของกิจการโดยมีก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดย
เฉล่ียประมาณ 3 ถึง 7 ปี  

 บริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าภายในหน่ึงปีตามสัญญาเช่าการเงินดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย
ทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 61,631 230,760 292,391 27,855 111,528 139,383 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงิน 
   รอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (10,655) (19,600) (30,255) (5,024) (9,655) (14,679) 
ค่าธรรมเนียมรอตดัจ่าย (561) (2,291) (2,852) (288) (1,175) (1,463) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่า 
   ท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 50,415 208,869 259,284 22,543 100,698 123,241 
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(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย
ทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 60,078 285,947 346,025 27,313 138,841 166,154 

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

26.     ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน
แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 13,331 9,926 9,497 8,308 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:     
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  3,400 2,161 1,776 980 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 275 151 205 90 
ตน้ทุนบริการในอดีตจากการเปล่ียนแปลงกฎหมาย 
   แรงงาน 2,621 - 2,145 - 
ลดลงจากการเปล่ียนแปลงประเภทเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
   เป็นการร่วมคา้ (1,338) - - - 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น:     
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

    

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

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน - 60 - (862) 
      ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - 2,199 - 1,867 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 18,289 13,331 13,623 9,497 
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 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 

(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ตน้ทุนขาย 991 545 - - 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 2,684 1,767 1,981 1,070 
รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 3,675 2,312 1,981 1,070 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานของกลุ่มบริษทัประมาณ 13 - 23 ปี (2561: 13 - 23 ปี) (เฉพาะบริษทัฯ: 16 ปี 2561: 16 ปี) 

 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

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

อตัราคิดลด 1.5 - 3.4 1.5 - 3.4 1.5 - 3.4 1.5 - 3.4 

อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 5.0 5.0 5.0 5.0 

อตัราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนกังาน  

   (ขึ้นกบัช่วงอาย)ุ 0.0 - 32.1 0.0 - 32.1 0.0 - 29.0 0.0 - 29.0 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% 

อตัราคิดลด (2,253) 2,663 (1,667) 1,961 
อตัราการขึ้นเงินเดือน  2,752 (2,361) 2,035 (1,753) 
อตัราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนกังาน (2,564) 489 (1,901) 369 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% 

อตัราคิดลด (2,085) 2,479 (1,530) 1,814 
อตัราการขึ้นเงินเดือน  2,381 (2,046) 1,745 (1,504) 
อตัราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนกังาน (2,281) 417 (1,632) 322 

27. ทุนเรือนหุ้น 

 ในเดือนกรกฎาคม 2561 มีการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ PSTC-W1 จ านวน 104,855,000 หน่วย 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 28.2 บริษทัฯไดรั้บเงินเพิ่มทุนขา้งตน้จ านวนรวม 10,485,500 บาท และ
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ของบริษทัฯเพิ่มจาก 2,131,056,430 บาท เป็น 2,172,998,430 บาท 

 ในเดือนธันวาคม 2561 มีการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ PSTC - ESOP จ านวน 8,801,475 หน่วย 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 28.1 บริษทัฯไดรั้บเงินเพิ่มทุนขา้งตน้จ านวนรวม 880,147 บาท และ
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ของบริษทัฯเพิ่มจาก 2,172,998,430 บาท เป็น 2,175,792,898 บาท 

 ในเดือนมกราคม 2562 มีการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ PSTC-W1 จ านวน 323,394,618 หน่วย 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 28.2 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) 

 เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
756,337,613.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 755,010,857.10 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ี
ได้จดทะเบียนไวแ้ล้วแต่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิคร้ังสุดทา้ย (PSTC-W1) รวม
จ านวน 13,267,564 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 

 เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2562 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
755,010,857.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 690,010,857.10 บาท โดยการตัดหุ้นจด
ทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายรวมจ านวน 650,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 

  



 55  

เม่ือวนัท่ี 24 กันยายน 2562 บริษทัฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 
690,010,857.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,188,120,268.70 บาท โดยการออกหุน้สามญั
เพิ่มทุนจ านวน 4,981,094,116 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท โดยมีทุนท่ีออกและช าระแลว้
เพิ่มขึ้นเป็น 11,859,747,896 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงิน 1,185,974,790 บาท 
และส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษทัฯเพิ่มจาก 2,305,123,825 บาท เป็น 6,055,971,063 บาท เพื่อช าระ
ค่าตอบแทนส าหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดใหก้บั BGTH 

 รายการกระทบยอดทุนเรือนหุน้ 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 
 จ านวนหุ้นสามญั บาท จ านวนหุ้นสามญั บาท 
ทุนจดทะเบียน     
ณ วนัตน้ปี 7,563,376,135 756,337,614 7,563,376,135 756,337,614 
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 5,631,094,116 563,109,411 - - 
ลดทุนจดทะเบียน (1,313,267,564) (131,326,756) - - 
ณ วนัส้ินงวด 11,881,202,687 1,188,120,269 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 
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 4,981,094,116 498,109,412 - - 
เพ่ิมขึ้นจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 323,394,618 32,339,462 113,656,475 11,365,647 
ณ วนัส้ินปี 11,859,747,896 1,185,974,790 6,555,259,162 655,525,916 

28. ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

28.1    ใบส าคัญแสดงสิทธิ  PSTC-ESOP 

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

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

วิธีการจดัสรร:  บริษทัฯจะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิจากจ านวน
ทั้งหมดของโครงการใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร : 
พนกังาน ในอตัราร้อยละ 43 : 57 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ: 

การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1 

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

การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 2 

เม่ือครบก าหนดระยะ 18 เดือน นบัแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถ
ใช้สิทธิได้ร้อยละ 19 ของจ านวนท่ีได้รับการจัดสรร โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวนัก าหนดการ          
ใชสิ้ทธิ และทุก 6 เดือนหลงัครบก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังน้ี ตลอดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ 

การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 3 

เม่ือครบก าหนดระยะ 24 เดือน นบัแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถ
ใช้สิทธิได้ร้อยละ 28 ของจ านวนท่ีได้รับการจัดสรร โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวนัก าหนดการ          
ใชสิ้ทธิ และทุก 6 เดือนหลงัครบก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังน้ี ตลอดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ 

การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 4 

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

การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 5 

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

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

การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 7 

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

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

ในระหว่างปี 2562 บริษทัฯไม่มีค่าใช้จ่าย (2561: 0.5 ล้านบาท) ซ่ึงรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
พนกังานและ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมีส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑจ์ านวน 
2.2 ลา้นบาท (2561: 2.2 ลา้นบาท) 

 ในระหว่างปี 2562 ไม่มีผูใ้ชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ PSTC - ESOP (2561: 8,801,475 หน่วย) 
และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ยอดคงเหลือของใบส าคญัแสดงสิทธิ PSTC - ESOP ท่ียงัไม่ไดใ้ช้
สิทธิและหมดอายุไปมีจ านวน 7,265,075 หน่วย (2561: ยอดคงเหลือของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
PSTC-ESOP ท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิมีจ านวน 7,265,075 หน่วย) 

รายการกระทบยอดจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ PSTC - ESOP 
(หน่วย: หน่วย) 

 งบการเงินรวม                                           
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัตน้ปี 7,265,075 16,066,550 
ใชสิ้ทธิระหวา่งปี (หมายเหตุ 27) - (8,801,475) 
หมดอายุ (7,265,075) - 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปลายปี - 7,265,075 
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28.2  ใบส าคัญแสดงสิทธิ PSTC - W1 

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

 หุน้สามญัของบริษทัฯใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

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

การใชสิ้ทธิสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามเง่ือนไขการ 
ปรับสิทธิ 

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

 เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 มีการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 จ านวน 104,855,000 
หน่วย ซ้ือหุ้นสามญัจ านวน 104,855,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท บริษทัฯไดรั้บเงินเพิ่มทุน
ขา้งตน้จ านวน 52,427,500 บาท บริษทัฯจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 
2 สิงหาคม 2561 และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามญัข้างต้นเป็นหลกัทรัพย์        
จดทะเบียนแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 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 บริษทัฯไดรั้บเงินเพิ่มทุน
ขา้งตน้จ านวน 161,697,309 บาท บริษทัฯจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือ
วันท่ี 30 มกราคม  2562 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญข้างต้นเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 30 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯไม่มียอดคงเหลือของใบส าคญัแสดงสิทธิ  PSTC-W1 เน่ืองจาก
ในเดือนพฤษภาคม 2562 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนลดทุนใบส าคญัแสดงสิทธิ PSTC-W1 ท่ียงัไม่ไดใ้ช้
สิทธิและหมดอายุจ านวน 13,267,564 หน่วยแล้ว (2561: ยอดคงเหลือของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
PSTC-W1 ท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิมีจ านวน 336,662,182 หน่วย) 
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รายการกระทบยอดจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ PSTC - W1 
(หน่วย: หน่วย) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัตน้ปี 336,662,182 441,517,182 
ใชสิ้ทธิระหวา่งปี (หมายเหตุ 27) (323,394,618) (104,855,000) 
ลดทุนจดทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีหมดอายุ (13,267,564) - 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปลายปี - 336,662,182 

29. ส ารองตามกฎหมาย 

 บริษทัฯ 

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

 บริษทัยอ่ย 

 ตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัฯตอ้งจดัสรรทุนส ารองไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของจ านวนผลก าไรซ่ึงบริษทัฯท ามาหาไดทุ้กคราวท่ีจ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนส ารองนั้น
จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนทุนของบริษัทฯ ส ารองตามกฎหมายดังกล่าว            
ไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้

30. รายได้จากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ประเภทของสินค้าหรือบริการ     
ธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าควบคุมและระบบส ารองไฟฟ้า 574,053 587,134 632,825 604,802 

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 440,598 387,400 49,379 48,406 
ธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียม 1,865,257 1,954,692 - - 

ธุรกิจการก่อสร้าง 291,817 15,460 40,292 148,959 
รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 3,171,725 2,944,686 722,496 802,167 
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(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้     
รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 2,076,614 2,098,904 383,477 301,145 
รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง 1,095,111 845,782 339,019 501,022 

รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 3,171,725 2,944,686 722,496 802,167 

การกระทบยอดระหว่างรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้กบัขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน    
ท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 36 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 3,171,725 2,944,686 622,327 645,421 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 112,205 175,999 100,169 156,746 
 3,283,930 3,120,685 722,496 802,167 
รายการปรับปรุงและตดัรายการระหว่างกนั (112,205) (175,999) - - 
รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 3,171,725 2,944,686 722,496 802,167 

31.    ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของ 
   พนกังาน 145,290 125,351 70,604 54,748 
ค่าเส่ือมราคา 111,995 110,312 20,310 15,758 
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 8,974 9,445 3,671 3,640 
ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป 2,154,749 2,133,622 490,884 345,629 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและ   
   งานระหวา่งท า 24,073 (58,627) 40,119 (43,539) 
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32. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ยรายการดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลส าหรับปี 262,884 29,414 6,904 13,850 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด            
ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั
รายการผลแตกต่างชัว่คราว (1,497) (3,803) (1,227) (1,212) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ใน 
   ก าไรขาดทุน 261,387 25,611 5,677 12,638 

จ านวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
   ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม 
   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - (237) - (24) 
 - (237) - (24) 
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 รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชี
กบัอตัราภาษีท่ีใชส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 3,393,911 138,131 196,651 102,877 

     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล ร้อยละ 0, 20 ร้อยละ 0, 20 ร้อยละ 0, 20 ร้อยละ 0, 20 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณ

อตัราภาษี 316,472 63,737 34,345 16,407 
ผลกระทบทางภาษจีากการตดัรายการ

ระหว่างกนั (48,942) (36,111) - - 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหต ุ33) (15,913) (13,836) (28,715) (4,219) 
ค่าใชจ้่ายตอ้งห้าม 4,042 1,449 65 493 
ค่าใชจ้่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมขึ้น (28,786) (172) (18) (43) 

รวม (40,657) (12,559) (28,668) (3,769) 
ผลขาดทนุทางภาษท่ีียงัไม่ไดใ้ชท่ี้คาดว่า   

จะไม่ไดรั้บประโยชน ์ 34,514 10,544 - - 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น                 
ก าไรขาดทุน 261,387 25,611 5,677 12,638 
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 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 2,205 2,143 515 904 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 904 236 352 216 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของมูลค่าสินทรัพย ์ 352 - - - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,465 2,530 2,724 1,923 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ - 1,199  - - 
ประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการ 
   รับประกนัสินคา้ 1,685 1,006 1,685 1,006 
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 446 446 446 446 
รวม 9,057 7,560 5,722 4,495 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษี
ท่ียงัไม่ได้ใช้จ านวน 324 ลา้นบาท (2561: 389 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี) ท่ีไม่ได้บนัทึก
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากบริษทัฯพิจารณาแลว้เห็นวา่บริษทัฯอาจไม่มีก าไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวและผลทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ได ้

33. การส่งเสริมการลงทุน 

 กลุ่มบริษทัไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานชีวภาพ และพลงังานชีวมวล ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1966 
(1)/2554 เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2554 เลขท่ี 1519 (1)/2557 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2557 เลขท่ี 1520 
(1)/2557 เม่ือวนัท่ี 22  เมษายน 2557 เลขท่ี 58-2389-1-00-1-0 เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2558 เลขท่ี 
1127(1)/2556 เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2556 เลขท่ี 2548(1)/2555 เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2555 เลขท่ี 
1483(1)/2556 เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2556 เลขท่ี1792(1)/2556 เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2556 เลขท่ี 59-
1440-1-00-1-0 เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 เลขท่ี 59-1442-1-00-1-0 เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 
เลขท่ี  61-0865-1-00-1-0 เ ม่ือวันท่ี  23 กรกฎาคม 2561 และเลขท่ี  61-0121-1-001-0 เ ม่ือวันท่ี                         
2 กุมภาพนัธ์ 2561 ทั้งน้ี บตัรส่งเสริมดงักล่าวไดก้ าหนดเง่ือนไขและสิทธิพิเศษบางประการ สิทธิ
พิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบ
กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 
และไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษี 
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 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายในประเทศส าหรับปี 2562 และ 2561 ตามกิจการท่ีได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนเป็นจ านวนทั้ งส้ิน 441 ล้านบาท และ 387 ล้านบาท ตามล าดับ  (เฉพาะ            
บริษทัฯ: 49 ลา้นบาท และ 48 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

34. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่าง
ปีกบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่า
ปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนั
ออกหุน้สามญัเทียบเท่า  

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 
แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
  

ก าไรส าหรับปี 
จ านวนหุ้นสามญั                        
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

 
ก าไรต่อหุ้น 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน        
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น 
      ของบริษทัฯ 3,128,780 84,637 8,204,882 6,486,205 0.3813 0.0131 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกให้พนกังาน  

      (PSTC - ESOP) - - - 6,334   
    ใบส าคญัแสดงสิทธิ (PSTC - W1) - - - 120,853   
ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
   ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั       
      สมมติว่ามีการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั 3,128,780 84,637 8,204,882 6,613,392 0.3813 0.0128 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
  

ก าไรส าหรับปี 
จ านวนหุ้นสามญั                        
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

 
ก าไรต่อหุ้น 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน        
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น 
      ของบริษทัฯ 190,975 90,239 

 
8,204,882 

 
6,486,205 0.0233 0.0139 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกให้พนกังาน  

      (PSTC - ESOP) - - 
 

- 
 

6,334   
    ใบส าคญัแสดงสิทธิ (PSTC - W1) - - - 120,853   
ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
   ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั       
      สมมติว่ามีการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั 190,975 90,239 8,204,882 6,613,392 0.0233 0.0136 

35. เงินปันผล 

 
เงินปันผล 

 
อนุมติัโดย 

 

เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผล
จ่ายต่อหุ้น 

  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้   
    เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 123,814 0.018 

36. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯท่ีผูมี้อ  านาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการ
จดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การบริหารงาน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ กลุ่มบริษทั
มีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี  

 - ส่วนงานระบบไฟฟ้าควบคุมและระบบส ารองไฟฟ้า เป็นส่วนงานท่ีท าการจ าหน่ายและติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าควบคุมและระบบส ารองไฟฟ้าทุกชนิด 

 - ส่วนงานผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน เป็นส่วนงานท่ีท าการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานชีวมวล และพลงังานชีวภาพ 

 - ส่วนงานจ าหน่ายและขนส่งผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม เป็นส่วนงานท่ีจ าหน่ายปิโตรเลียมเหลว
และใหบ้ริการขนส่งน ้ามนัโดยระบบขนส่งทางท่อ 
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 - ส่วนงานการก่อสร้างเป็นส่วนงานออกแบบ รับเหมา ก่อสร้าง และจดัหาทางวิศวกรรมของ
โรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน คลงัแก๊ส และคลงัน ้ามนั 

 กลุ่มบริษทัไม่มีการรวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 

 ผูมี้อ านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน กลุ่ม
บริษทัประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน
ซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน 
อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทับริหารงานดา้นการจดัหาเงินซ่ึงท าให้เกิดค่าใชจ่้ายทางการเงินและรายได้
ทางการเงินและภาษีเงินไดข้องทั้งกลุ่ม ดงันั้น รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายดงักล่าวจึงไม่มีการปันส่วนให้
แต่ละส่วนงานด าเนินงาน 

 การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบันทึก
บญัชีส าหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

 รายไดร้ะหวา่งส่วนงานถูกตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 

 ขอ้มูลรายได้และก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 
2561 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ส่วนงานระบบไฟฟ้า

ควบคุมและระบบ

ส ารองไฟฟ้า ส่วนงานการก่อสร้าง 

ส่วนงานจ าหน่ายและ

ขนส่งผลิตภณัฑ์

ปิโตรเลียม 

ส่วนงานผลิตไฟฟ้า

จากพลงังานทดแทน รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุงและ

ตดัรายการระหว่างกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 574,053  291,817  1,865,257  440,598 3,171,725 - 3,171,725 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน  59,803  44,516  7,886  -    112,205 (112,205) - 

ดอกเบ้ียรับ  66,945  -     7,813  7,141 81,899 (79,754) 2,145 

ดอกเบ้ียจ่าย (71,740)  -     (45,508)  (76,580) (193,828) 76,312 (117,516) 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดั

จ าหน่าย (27,916)  -     (22,249) (64,965) (115,130) (7,109) (122,239) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (5,677)  -     (253,362)  (1,189) (260,228) (1,160) (261,388) 

        

ก าไรของส่วนงาน 164,684  45,409  1,098,724  (45,846) 1,262,971 1,869,553 3,132,524 
 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ส่วนงานระบบไฟฟ้า

ควบคุมและระบบ

ส ารองไฟฟ้า ส่วนงานการก่อสร้าง 

ส่วนงานจ าหน่ายและ

ขนส่งผลิตภณัฑ์

ปิโตรเลียม 

ส่วนงานผลิตไฟฟ้า

จากพลงังานทดแทน รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุงและ

ตดัรายการระหว่างกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 597,134 16,730 1,943,422  387,400 2,944,686 - 2,944,686 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 7,705 151,295  16,999 - 175,999 (175,999) - 

ดอกเบ้ียรับ 46,628  -     7,627 13,445 67,700 (65,200) 2,500 

ดอกเบ้ียจ่าย (55,155)  -    (10,971) (86,368) (152,494) 65,200 87,294 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดั

จ าหน่าย (4,892)  -     (21,906) (86,313) (113,111) (8,798) (121,909) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (12,638)  -     (41408) (3) (54,049) 28,438 (25,611) 

        

ก าไรของส่วนงาน 52,348  26,594 163,987 21,706 264,635 (152,116) 112,519 
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 สินทรัพย์ของส่วนงานของกลุ่มบริษัทส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มี
ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ส่วนงานระบบไฟฟ้า

ควบคุมและระบบ

ส ารองไฟฟ้า ส่วนงานการก่อสร้าง 

ส่วนงานจ าหน่ายและ

ขนส่งผลิตภณัฑ์

ปิโตรเลียม 

ส่วนงานผลิตไฟฟ้า

จากพลงังานทดแทน รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุงและ

ตดัรายการระหว่างกนั งบการเงินรวม 

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 8,817,495 - 4,501,521 3,191,309 16,510,325 (6,273,776) 10,236,549 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ส่วนงานระบบไฟฟ้า

ควบคุมและระบบ

ส ารองไฟฟ้า ส่วนงานการก่อสร้าง 

ส่วนงานจ าหน่ายและ

ขนส่งผลิตภณัฑ์

ปิโตรเลียม 

ส่วนงานผลิตไฟฟ้า

จากพลงังานทดแทน รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุงและ

ตดัรายการระหว่างกนั งบการเงินรวม 

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 4,517,692 - 3,288,821 3,207,941 11,014,454 (4,250,515) 6,763,939 

 กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดง
อยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

 ในปี 2562 กลุ่มบริษทั มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 1 ราย เป็นจ านวนเงินประมาณ 432 ลา้น
บาท ซ่ึงมาจากส่วนงานผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน (2561: กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้ราย
ใหญ่จ านวน 1 ราย เป็นจ านวนเงินประมาณ 379 ล้านบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานทดแทน) 

37. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนักงานบริษทัฯได้เขา้ร่วมเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ไทยพาณิชยม์าสเตอร์ 
ฟันด์ ซ่ึงเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพซ่ึงจดัตั้งขึ้นตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 
2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของ
เงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั  
และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของ บริษทัฯใน
ระหว่างปี 2562 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ านวน 2.8 ลา้นบาท (2561: 2.7 ลา้น
บาท)  

38. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

38.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาขายไฟฟ้า 

 กลุ่มบริษทัได้ท าสัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.) ตามจ านวนและราคาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 5 ถึง 25 ปีนบัตั้งแต่
วนัท่ีวนัท่ีลงนามในสัญญาเเละต่อสัญญาโดยอัตโนมัติคร้ังละ 5 ปี จนกว่าจะมีการยุติสัญญา 
รายละเอียดของสัญญาขายไฟฟ้าดงักล่าวมีดงัน้ี 
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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 16 ตุลาคม 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 ธนัวาคม 2562 

11 6 กรกฎาคม 2558 จงัหวดัสุโขทยั 990 กิโลวตัต ์ ยงัไม่เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

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

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

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

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

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

17 2 ตุลาคม 2558 จงัหวดัสุพรรณบุรี 4,600 กิโลวตัต ์ ยงัไม่เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 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 
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38.2   ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคารการเช่าพื้นท่ีส าหรับ
โรงผลิตกระแสไฟฟ้า อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 25 ปี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้
สัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
จ่ายช าระ     

ภายใน 1 ปี 8.7 9.9 1.8 1.4 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 14.3 17.4 2.0 1.6 
เกิน 5 ปี 43.6 46.3 0.2 0.2 

38.3   ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาบริการและท่ีปรึกษามี
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 

2562 
31 ธนัวาคม     

2561 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 ธนัวาคม     

2561 

จ่ายช าระ     
ภายใน 1 ปี 14.0 16.4 4.5 4.5 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 41.4 41.5 21.9 17.5 
เกิน 5 ปี 153.9 166.4 71.1 78.8 

38.4   ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวน (2561: 17 
ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี)  
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38.5 การค า้ประกนั 

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

(2) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของกลุ่ม
บริษทัเพื่อค ้าประกนัการปฏิบติังานตามสัญญาจ านวนเงินรวมประมาณ 494 ลา้นบาท (2561: 
282 ล้านบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 124 ล้านบาท 2561: 97 ล้านบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระ
ผกูพนัทางปฎิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั  

39. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
หรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2562 

 งบการเงินรวม  

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
    เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - 325 - 325 

 

(หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2561 

 งบการเงินรวม  

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
    เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - 2,064 - 2,064 

 

(หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2561 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
    เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - 1,741 - 1,741 
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40. เคร่ืองมือทางการเงิน 

40 .1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคัญของกลุ่มบริษทัตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107       
“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้มื เงินลงทุน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี
อ่ืน เงินกูย้ืมระยะสั้น หุ้นกูแ้ละเงินกูย้ืมระยะยาว กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือ
ทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเงินให้
กูย้ืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือ
ท่ีเหมาะสม ดังนั้นกลุ่มบริษทัจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคัญจากการให้
สินเช่ือ นอกจากน้ี  การให้สินเช่ือของกลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานของ
ลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยู่จ  านวนมากราย จ านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการ
ใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเงินใหกู้ย้ืมท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดง
ฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินให้
กู ้ยืม เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  

 สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย และส าหรับ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือ วนัท่ี
มีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 งบการเงินรวม 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน  ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 88 - - 58 146 0.1 - 0.375 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 516 516 - 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแกกิ่จการ 
   ท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 

 
1 16 - - 17 7.5 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา - - - 279 279 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - 89 - - 89 0.65 - 1.25 
 89 105 - 853 1,047  
หนี้สินทางการเงิน       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม       
   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 480 - 208 - 688 4, 4.2, 4.35, 4.5, MLR-0.5,     

MLR-1.25, MLR-2, MMR, MOR 
BR+0.5 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 466 466 - 
เงินกูยื้มระยะสั้นจาก       
   กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 218 - - - 218 5, 5.5,6 
หุ้นกู ้ 399 - - - 399 5.4 
เงินกูย้ืมระยะยาว 72 178 407 - 657 MLR-0.5, MLR-1.25,  
      MLR-1.5, MLR-2.025, 

THBFIX6M+4, 4.85, 5.75, 6.25 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือและ       
   สัญญาเช่าทางการเงิน 50 209 - - 259 4 - 9.07 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา - - - 356 356 - 
 1,219 387 615 822 3,043  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน  ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 - - 32 33 0.1 - 0.375 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 446 446 - 
เงินปันผลคา้งรับ - - - 113 113 - 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแกกิ่จการ 
   ท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 

 
891 - - - 891 5, 5.5, 6.4, 7.5 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา - - - 281 281 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - 40 - - 40 0.125, 0.65, 0.9 
 892 40 - 872 1,804  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน  ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
หนี้สินทางการเงิน       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม       
   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 365 - 153 - 518 4, 4.2, 4.35, 4.5, MLR-0.5,     

MLR-1.25, MLR-2, MMR, 
BR+0.5 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 132 132 - 
หุ้นกู ้ 399 - - - 399 5.4 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 126 - - - 126 0.9, 5 

เงินกูยื้มระยะสั้นจาก       
   กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 206 - - - 206 5, 5.5, 6 
เงินกูย้ืมระยะยาว - - 17 - 17 MLR-2.025 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือและ       
   สัญญาเช่าทางการเงิน 23 100 - - 123 4.75 
 1,119 100 170 132 1,521  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 งบการเงินรวม 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน  ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 266 - - 29 295 0.1 - 0.375 
เงินลงทุนชัว่คราว 16 - - 2 18 0.9 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 634 634 - 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแกกิ่จการ 
   ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

 
6 - - - 6 2.5 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - 71 - - 71 0.125 - 1.25 
 288 71 - 665 1,024  
หนี้สินทางการเงิน       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม      4, 4.1, 4.35, 4.5, 5.80709, MMR, 
   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 299 - 197 - 496 MLR-0.5, MLR-1.25, MLR-2, 
      BR+0.5, MOR -1.375 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 315 315 - 
หุ้นกู ้ 346 399 - - 745 5.0, 5.4 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการ       
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 100 - - - 100 5.0 
เงินกูยื้มระยะสั้นจาก       
   กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 19 - - - 19 5.0 
เงินกูย้ืมระยะยาว 71 9 610 - 690 MLR, MLR-0.5, MLR-1, 
      MLR-1.25, MLR-1.5, 
      MLR-2.025, 4.85, 5.75 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือและ       
   สัญญาเช่าทางการเงิน 47 253 - - 300 4.75 - 7.001 
 882 661 807 315 2,665  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน  ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10 - - 1 11 0.1 - 0.375 
เงินลงทุนชัว่คราว - - - 2 2 - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 454 454 - 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแกกิ่จการ 
   ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

 
1,055 

 
- - - 1,055 5.0, 6.4 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา - - - 238 238 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - 41 - - 41 0.125 - 1.25 
เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการ    
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 26 - - 26 

 
5 

 1,065 67 - 695 1,827  
หนี้สินทางการเงิน       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม      4, 4.1, MMR, MLR-0.5,  
   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 180 - 154 - 334 MLR-1.25, MLR-2, BR+0.5  
      MOR-1.375 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 153 153 - 
หุ้นกู ้ 745 - - - 745 5.0, 5.4 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการ               
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
253 

 
- 

 
- 

 
- 

 
253 

 
0.9, 5.0, 6.0 

เงินกูยื้มระยะสั้นจาก       
   กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 6 - - - 6 5.0 
เงินกูย้ืมระยะยาว - - 27 - 27 MLR-1.25, MLR_2.025 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือและ       
   สัญญาเช่าทางการเงิน 21 123 - - 144 4.75 
 1,205 123 181 153 1,662  

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินคา้เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ บริษทัฯได้ตกลงท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุ
สัญญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

สกุลเงิน 
สินทรัพยท์างการเงิน          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

หน้ีสินทางการเงิน              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

อตัราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย                    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

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

เหรียญสหรัฐอเมริกา - - - 0.1 - 32.61 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ  2561 บริษัทฯไม่มียอดคงเหลือของสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศ  
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41. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีส าคัญของบริษทัฯ คือการจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ี
เหมาะสมเพื่อสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นใหก้บัผูถื้อหุ้น 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.5:1 (2561: 0.7:1) และ
เฉพาะบริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.2:1 (2561: 0.6:1)  

42.     เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

42.1 เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯได้มีมติเห็นชอบให้   
บริษทัฯ และบริษทั บ๊ิก เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (บริษทัย่อย) เขา้ลงทุนในบริษทั เกรฮาวด์ 
อินเตอร์ เทรด จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท และทุน     
จดทะเบียนท่ีช าระแลว้ 3.25 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ และบริษทัย่อยลงทุนในบริษทัดงักล่าวคิดเป็น
ร้อยละ 30 และ ร้อยละ 40 ตามล าดบั 

42.2 เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทั ทีเอสเอชไอ เอนจิเนียริง จ ากดั ไดเ้รียกช าระค่าหุน้ในส่วนท่ียงั
เรียกช าระไม่เต็มมูลค่าจากบริษทัฯอีกร้อยละ 20 เป็นเงิน 0.18 ลา้นบาท และไดอ้อกหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนจ านวน 4,900,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 10 บาท โดย
เรียกช าระค่าหุ้นร้อยละ 45 เป็นเงิน 22,250,000 บาท บริษทัฯได้ซ้ือหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
ดงักล่าวเป็นเงิน 19,845,000 บาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 90 ในบริษทัดงักล่าว 

42.3 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติเห็นชอบใหเ้สนอต่อท่ีประชุม
สามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ซ่ึงจะจดัขึ้นในเดือนเมษายน 2563 เพื่ออนุมติัวาระท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

- การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงิน 119 ลา้นบาท เงินปันผล

น้ีจะจ่ายและบนัทึกบญัชีภายหลงัจากไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้

ของบริษทัฯ 

- การลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯโดยวิธีการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดน้ าออกจ าหน่ายใน

ส่วนท่ีส ารองไวเ้พื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีออกตามโครงการ ESOP 

จ านวน 21,454,791 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท ซ่ึงส้ินสุดระยะเวลาการใชสิ้ทธิแลว้ 

- การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้องบริษทัฯ โดยการรวมหุ้นจากเดิมหุ้นละ 0.10 บาท เป็น

หุ้นละ 0.50 บาท ซ่ึงส่งผลให้จ านวนหุ้นของบริษทัฯ ลดลงจ านวน 9,487,798,320 หุ้น จากเดิม 

11,859,747,900 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เป็นจ านวน 2,371,949,580 หุ้น มูลค่า

หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

  



 76  

43. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษทัฯ       
เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 


