บริ ษทั เพาเวอร์ โซลูชนั่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิน รวมของบริ ษทั เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(กลุ่มบริ ษทั ) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษทั เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดาเนินงานและกระแส
เงินสด สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และ
เฉพาะของบริ ษทั เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ นในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
กลุ่มบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุใน
ข้อกาหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ข้อ 14 เรื่ อง เงินลงทุนในการร่ วมค้า เกี่ยวกับการที่บริ ษทั
บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จากัด (“Biggas”) (บริ ษทั ย่อย) ได้จาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ไทยไปป์ ไลน์ เน็ตเวิร์ค จากัด
(“TPN”) บางส่วนให้กบั บริ ษทั แห่งหนี่งในระหว่างปี เป็ นมูลค่ารวม 2,902 ล้านบาท โดย Biggas ได้รับชาระ
เงินงวดแรกเป็ นเงินสด ณ วันทาสัญญา และมีกาหนดการรับชาระเงินส่วนที่เหลือ เมื่อ TPN เข้าลงนามในสัญญา
กูย้ มื เงินเพื่อการก่อสร้างโครงการ จากการจาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวทาให้ Biggas เปลี่ยนการจัดประเภทเงิน
ลงทุนดังกล่าวจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเป็ นเงินลงทุนในการร่ วมค้า และรับรู ้กาไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าว
จานวน 1,403 ล้านบาท และกาไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนจานวน 1,973 ล้านบาท ในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี ปัจจุบนั ปัจจุบนั TPN อยูร่ ะหว่างดาเนินการจัดทาสัญญาเงินกูเ้ พื่อใช้ในการก่อสร้าง
โครงการ ดาเนินการก่อสร้างโครงการ และอยูร่ ะหว่างการจัดทาสัญญาให้บริ การกับลูกค้า และ Biggas อยู่
ระหว่างดาเนินการจัดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาของ TPN ณ วันเปลี่ยน
สถานะเงินลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณี น้ ีแต่อย่างใด
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับ
เรื่ องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี้ ดว้ ย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้าได้
รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสาหรับเรื่ องเหล่านี้
ด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาหรับแต่ละเรื่ องดังต่อไปนี้
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การรับรู้ รายได้
เนื่องจากรายได้จากการขายสิ นค้า รายได้ค่าบริ การ รายได้จากการก่อสร้างและรายได้จากการขายไฟฟ้าเป็ น
ตัวเลขที่มีสาระสาคัญที่สุดในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของกลุ่มบริ ษทั และเป็ นตัวชี้วดั หลักในแง่ผลการ
ดาเนินงานของธุรกิจซึ่งผูใ้ ช้งบการเงินให้ความสนใจ ประกอบกับกลุ่มบริ ษทั มีรายการขายกับลูกค้าเป็ นจานวน
มากราย ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสาคัญกับการเกิดขึ้นจริ งและระยะเวลาในการรับรู ้รายได้ของกลุ่มบริ ษทั
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู ้รายได้ของกลุ่มบริ ษทั โดยการ
• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในที่สาคัญของกลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการ
สอบถามผูร้ ับผิดชอบ ทาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบตั ิตามการควบคุมที่กลุ่มบริ ษทั
ออกแบบไว้
• สุ่มตัวอย่างรายการขายและบริ การในระหว่างปี เพื่อตรวจสอบการรับรู ้รายได้วา่ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุ และ
สอดคล้องกับนโยบายการรับรู ้รายได้ของกลุ่มบริ ษทั
• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายและบริ การที่เกิดขึ้นช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
• สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริ ษทั ออกภายหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี
• วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อยเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการ
ตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทาผ่านใบสาคัญทัว่ ไป
ค่าความนิยม
ข้าพเจ้าให้ความสาคัญเรื่ องการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยม ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุป ระกอบ
งบการเงินข้อ 19 เนื่องจากการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมถือเป็ นประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ที่ฝ่ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสู งในการระบุหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสิ นทรัพย์น้ นั รวมถึงการกาหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโต
ในระยะยาวที่เหมาะสม ซึ่งทาให้เกิดความเสี่ ยงในการแสดงมูลค่าค่าความนิยมที่ไม่เหมาะสม
ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมของการกาหนดหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจาลองทางการเงินที่
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั เลือกใช้โดยการทาความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ ายบริ หารว่าสอดคล้องตาม
ลักษณะการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์หรื อไม่ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทาการทดสอบสมมติฐานที่สาคัญที่ใช้ในการ
ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสิ นทรัพย์ที่จดั ทาโดยฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั โดย
การเปรี ยบเทียบสมมติฐานดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั และพิจารณาความเหมาะสมของอัตราคิดลดที่
ฝ่ ายบริ หารเลือกใช้ รวมถึงปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญภายในสานักงานฯเพื่อช่วยประเมินข้อมูลดังกล่าว ตลอดจนทดสอบ
การคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวตามแบบจาลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมินความเพียงพอ
ของการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม
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ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรายงานประจาปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่
ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้
ความเชื่อมัน่ ในรู ปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น นั้น
มีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อไม่ หรื อ
ปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี ของกลุ่มบริ ษทั ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูล
ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลทราบเพื่อให้
มีการดาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทา
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่อง
การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการ
ที่ดาเนินงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถ
ดาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่
ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ ดว้ ย
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน ไม่วา่
จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสูงกว่า
ความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
• ทาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หารจัดทา
• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หารและ
สรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนินงาน
ต่อเนื่องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อหากเห็นว่าการเปิ ดเผย
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่องได้
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• ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรื อ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการ
กาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียง
ผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการ
ควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ง
ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้ไว้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรื อใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
สาธารณะจะได้จากการสื่ อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้

พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
กรุ งเทพฯ: 25 กุมภาพันธ์ 2563
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บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินปั นผลค้างรับ
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ที่ถึงกาหนดรับชาระภายในหนึ่งปี
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกาหนดรับชาระภายในหนึ่งปี
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าความนิ ยม
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

7
8
6, 9
6
13
6

6, 10
11

12
6

13
14
15
16
17
18
32
13, 14, 19

2562

2561

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

145,557,707
335,899
516,001,816
1,240,000,000
-

294,860,331
17,927,856
634,054,099
-

32,689,116
445,949,239
113,468,477
891,161,006

11,328,644
1,741,248
454,490,694
1,055,698,599

1,400,000
278,824,923
150,008,821
60,354,739
2,392,483,905

6,304,076
180,604,695
70,021,578
1,203,772,635

280,831,448
47,202,137
22,378,895
1,833,680,318

237,716,326
91,262,905
31,794,073
1,884,032,489

88,519,725
-

71,470,245
-

39,544,120
-

41,437,860
25,950,000

15,597,352
3,724,943,554
23,598,200
3,067,329,298
254,797,674
9,057,406
569,379,369
90,842,272
7,844,064,850
10,236,548,755

2,449,900
32,598,190
3,421,654,735
271,833,830
7,560,407
1,342,986,775
324,406,123
85,205,877
5,560,166,082
6,763,938,717

6,803,443,441
23,598,200
341,085,959
744,130
5,722,440
14,687,924
7,228,826,214
9,062,506,532

2,384,587,949
23,598,200
348,412,157
1,178,455
4,495,033
14,427,714
2,844,087,368
4,728,119,857

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หุ้นกูท้ ี่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หุ้นกู้ - สุ ทธิจากส่ วนที่กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ
จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2562

2561

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

20
6, 21
6
22
23
24

688,452,315
466,423,829
218,439,000
398,619,333
209,643,592

495,923,438
315,346,088
100,000,000
18,739,000
346,085,581
160,043,691

518,442,794
131,762,865
125,781,892
205,700,000
398,619,333
6,540,000

333,940,457
152,632,241
252,924,345
6,000,000
346,085,581
9,894,868

25
10

50,414,557
356,446,933
5,438,472
230,919,877
29,963,953
2,654,761,861

46,850,682
15,266,948
35,911,503
41,192,187
1,575,359,118

22,543,255
4,098,462
39,917,620
1,453,406,221

21,052,307
14,560,687
3,343,176
31,667,480
1,172,101,142

23

-

398,619,333

-

398,619,333

24

447,806,568

529,838,421

10,935,000

17,475,000

25
26

208,869,474
18,288,999
6,547,955
681,512,996
3,336,274,857

253,348,731
13,330,688
34,654,643
1,229,791,816
2,805,150,934

100,698,103
13,623,385
608,500
125,864,988
1,579,271,209

122,698,886
9,497,401
2,280,619
550,571,239
1,722,672,381

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
27
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 11,881,202,687 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
(2561: หุ้นสามัญ 7,563,376,135 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท)
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 11,859,747,896 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
(2561: หุ้นสามัญ 6,555,259,162 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท)
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น
ส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
28
ส่ วนเกิน (ต่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริ ษทั ย่อย
13
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
29
บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ย่อย
ยังไม่ได้จดั สรร
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย 13
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

2562

2561

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

1,188,120,269

756,337,614

1,188,120,269

756,337,614

1,185,974,790
6,055,971,062
2,228,074

655,525,916
2,175,792,898
2,228,074

1,185,974,790
6,055,971,062
2,228,074

655,525,916
2,175,792,898
2,228,074

(3,462,120,907)

164,010,057

-

-

22,555,004
11,979,296
3,079,555,169
6,896,142,488
4,131,410
6,900,273,898
10,236,548,755
-

12,955,004
4,800,642
118,378,655
3,133,691,246
825,096,537
3,958,787,783
6,763,938,717
-

22,555,004
216,506,393
7,483,235,323
7,483,235,323
9,062,506,532
-

12,955,004
158,945,584
3,005,447,476
3,005,447,476
4,728,119,857
-

บริษทั เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กาไรขาดทุน :
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริ การ
รายได้จากการขายไฟฟ้า
รายได้จากการก่อสร้าง
เงินปันผลรับ
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงสถานะเงินลงทุน
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การ
ต้นทุนขายไฟฟ้า
ต้นทุนจากการก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรขาดทุนก่อนส่ วนแบ่ งกาไรจากเงินลงทุนในการร่ วมค้ า
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

6
6
33
6
6, 13
13
13
6

6

6

14
6
32

2562

2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

2,076,614,010
362,695,864
440,598,414
291,817,151
637,797
1,412,133,411
1,972,611,345
39,561,450
6,596,669,442

2,098,904,320
442,921,710
387,399,592
15,460,240
1,897,952
40,064,916
2,986,648,730

383,476,589
249,348,156
49,378,766
40,292,097
143,572,999
602,289
8,775,008
82,400,579
957,846,483

301,414,680
303,387,082
48,406,326
148,958,750
21,093,222
1,300,476
64,155,847
888,716,383

1,900,268,254
261,354,803
342,240,495
247,356,813
32,379,531
292,799,075
3,076,398,971
3,520,270,471
38,138
3,520,308,609
(126,397,133)
3,393,911,476
(261,387,068)
3,132,524,408

1,914,013,853
354,005,334
295,064,619
5,140,630
27,154,936
157,109,905
2,752,489,277
234,159,453
234,159,453
(96,028,628)
138,130,825
(25,611,454)
112,519,371

305,478,636
198,781,348
16,563,418
37,726,084
15,624,454
106,203,271
680,377,211
277,469,272
277,469,272
(80,817,904)
196,651,368
(5,676,535)
190,974,833

242,600,056
233,758,793
18,362,246
135,173,325
9,461,603
83,394,568
722,750,591
165,965,792
165,965,792
(63,088,351)
102,877,441
(12,638,032)
90,239,409

บริษทั เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2562

2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่จะไม่ ถกู บันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้

26, 32

-

(948,352)

-

(95,803)

-

(948,352)

-

(95,803)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี

-

(948,352)

-

(95,803)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

3,132,524,408

111,571,019

190,974,833

90,143,606

3,128,780,198
3,744,210
3,132,524,408

84,636,566
27,882,805
112,519,371

190,974,833

90,239,409

3,128,780,198
3,744,210
3,132,524,408

84,079,992
27,491,027
111,571,019

190,974,833

90,143,606

0.3813

0.0131

0.0233

0.0139

8,204,882

6,486,205

8,204,882

6,486,205

0.3813

0.0128

0.0233

0.0136

8,204,882

6,613,392

8,204,882

6,613,392

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกาไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้

การแบ่ งปันกาไรขาดทุน
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
การแบ่ งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุน้ )
กาไรต่อหุน้ ปรับลด
กาไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุน้ )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

34

บริษทั เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

ส่ วนทุนจากการ
จ่ายโดยใช้
หุน้ เป็ นเกณฑ์
4,548,208
-

13
27, 28
28

11,365,647
-

44,736,468
-

(2,794,468)
474,334
-

164,010,057
-

-

-

-

164,010,057
53,307,647
474,334
-

20,850,237
(6,000,000)

184,860,294
53,307,647
474,334
(6,000,000)

29

655,525,916

2,175,792,898

2,228,074

164,010,057

4,520,000
12,955,004

1,558,688
4,800,642

(6,078,688)
118,378,655

3,133,691,246

825,096,537

3,958,787,783

655,525,916
-

2,175,792,898
-

2,228,074
-

164,010,057
-

12,955,004
-

4,800,642
-

118,378,655
3,128,780,198
3,128,780,198
-

3,133,691,246
3,128,780,198
3,128,780,198
-

825,096,537
3,744,210
3,744,210
(3,179,000)

3,958,787,783
3,132,524,408
3,132,524,408
(3,179,000)

498,109,412
32,339,462
-

3,750,820,317
129,357,847
-

37,471,085
-

204,129,438
4,248,929,729
161,697,309
(123,814,024)

29

-

13
13

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยลดลง
กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยโดย
ไม่สูญเสี ยการควบคุม
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
จ่ายเงินปันผล
โอนกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเป็ นสารอง
ตามกฎหมาย

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
3,614,574,489
112,519,371
(948,352)
111,571,019

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้
2,131,056,430
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

โอนกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเป็ นสารอง
ตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยังไม่ได้จดั สรร
40,377,351
84,636,566
(556,574)
84,079,992

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ฯ
2,831,819,216
84,636,566
(556,574)
84,079,992

ส่วนของผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยที่
ไม่มีอานาจ
ควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
782,755,273
27,882,805
(391,778)
27,491,027

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
และชาระแล้ว
644,160,269
-

หมายเหตุ
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยโดย
ไม่สูญเสี ยการควบคุม
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
จ่ายเงินปันผล

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
กาไรสะสม
ส่ วนเกิน(ต่า)ทุนจากการ
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
เปลี่ยนแปลงสัดส่ วน
บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ย่อย
การถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย
8,435,004
3,241,954
-

13
27
27, 28
28
35

-

166,658,353

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(123,814,024)

166,658,353
4,248,929,729
161,697,309
(123,814,024)

-

-

-

9,600,000

7,178,654

(16,778,654)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,055,971,062
-

2,228,074
-

22,555,004
-

11,979,296
-

(330,668,410)
(3,462,120,907)
(27,011,006)
6,896,142,488
-

(58,122,328)
(800,879,094)

1,185,974,790
-

(330,668,410)
(3,462,120,907)
(3,462,120,907)
-

(388,790,738)
(4,263,000,001)
(27,011,006)
6,900,273,898
-

หนี้สินที่เกิดขึ้นจากสิ ทธิ ที่ออกให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยในการ
ขายหุ ้นในบริ ษทั
การเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
การเปลี่ยนแปลงสถานะเงินลงทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(27,011,006)
3,079,555,169
-

4,131,410
-

บริษทั เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
โอนกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเป็ นสารอง
ตามกฎหมาย

ทุนเรื อนหุ้นที่ออก
หมายเหตุ และชาระแล้ว
644,160,269
27, 28
11,365,647
28
29

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
จ่ายเงินปั นผล
โอนกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเป็ นสารอง
ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

27
27, 28
28
35
29

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
2,131,056,430
44,736,468
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนทุนจากการ
กาไรสะสม
จ่ายโดยใช้
จัดสรรแล้ว หุ้นเป็ นเกณฑ์ สารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
4,548,208
8,435,004
73,321,978
90,239,409
(95,803)
90,143,606
(2,794,468)
474,334
-

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
2,861,521,889
90,239,409
(95,803)
90,143,606
53,307,647
474,334

655,525,916

2,175,792,898

2,228,074

4,520,000
12,955,004

(4,520,000)
158,945,584

3,005,447,476

655,525,916
498,109,412
32,339,462
-

2,175,792,898
3,750,820,317
129,357,847
-

2,228,074
-

12,955,004
-

-

-

158,945,584
190,974,833
190,974,833
(123,814,024)

3,005,447,476
190,974,833
190,974,833
4,248,929,729
161,697,309
(123,814,024)

1,185,974,790
-

6,055,971,062
-

2,228,074
-

9,600,000
22,555,004
-

(9,600,000)
216,506,393
-

7,483,235,323
-

บริษทั เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
โอนกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเป็ นสารอง
ตามกฎหมาย

ทุนเรื อนหุ้นที่ออก
หมายเหตุ และชาระแล้ว
644,160,269
27, 28
11,365,647
28
29

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
จ่ายเงินปั นผล
โอนกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเป็ นสารอง
ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

27
27, 28
28
35
29

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
2,131,056,430
44,736,468
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนทุนจากการ
กาไรสะสม
จ่ายโดยใช้
จัดสรรแล้ว หุ้นเป็ นเกณฑ์ สารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
4,548,208
8,435,004
73,321,978
90,239,409
(95,803)
90,143,606
(2,794,468)
474,334
-

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
2,861,521,889
90,239,409
(95,803)
90,143,606
53,307,647
474,334

655,525,916

2,175,792,898

2,228,074

4,520,000
12,955,004

(4,520,000)
158,945,584

3,005,447,476

655,525,916
498,109,412
32,339,462
-

2,175,792,898
3,750,820,317
129,357,847
-

2,228,074
-

12,955,004
-

-

-

158,945,584
190,974,833
190,974,833
(123,814,024)

3,005,447,476
190,974,833
190,974,833
4,248,929,729
161,697,309
(123,814,024)

1,185,974,790
-

6,055,971,062
-

2,228,074
-

9,600,000
22,555,004
-

(9,600,000)
216,506,393
-

7,483,235,323
-

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเป็ น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนิ นงาน:
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ตัดจาหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุน้ กู้
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ (โอนกลับ)
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของทรัพย์สิน
ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุน
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
โอนกลับรายการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ขาดทุน (กาไร) จากการขายเงินลงทุนชัว่ คราว
กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กาไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชัว่ คราว
ขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่ าย/ตัดจาหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุน (กาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงานลดลง (เพิม่ ขึ้น )
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

3,393,911,476

138,130,825

196,651,368

102,877,441

122,239,492
3,914,420
611,646
2,734,160
8,999,990
3,290,816
4,958,311
14,000
(1,412,133,411)
(1,972,611,345)
(38,138)
(1,000)
64,060,362
(245)
(2,144,952)
120,286,888

121,909,304
2,616,766
3,352,960
69,675
2,312,090
(2,320,134)
(19,247)
(6,337)
(43,807,155)
455,167
(2,500,677)
87,294,470

20,832,464
3,914,420
(1,942,217)
677,955
4,125,985
(1,195)
(8,775,008)
(6,069)
(245)
(143,572,999)
(66,944,647)
77,458,205

16,428,817
2,616,766
2,141,080
19,163
1,069,299
(2,320,134)
(5,287)
(10,693)
(2,659,814)
455,167
(21,093,222)
(46,628,094)
60,137,538

338,092,470

307,487,707

82,418,017

113,028,027

117,899,972
(278,824,923)
(1,240,000,000)
27,305,058
102,045,840
(57,243,345)

(214,980,436)
(59,902,499)
23,622,455
46,928,373

25,466,380
(43,115,122)
43,382,813
12,730,178
(260,204)

(308,938,420)
(43,538,961)
9,850,496
6,247,585

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
2562
หนี้สินดาเนิ นงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนิ นงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราวลดลง (เพิม่ ขึ้น )
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกันลดลง (เพิม่ ขึ้น )
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิม่ ขึ้น )
เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิม่ ขึ้น )
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นทรัพย์เพิม่ ขึ้น
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

170,841,185
356,446,933
(9,828,476)
(50,301,826)
(27,157,274)
(550,724,386)
(71,777,929)
(622,502,315)

17,331,358
11,259,877
39,177,112
32,900,666
203,824,613
(20,829,360)
182,995,253

(19,277,951)
(10,462,225)
7,962,980
(1,672,119)
97,172,747
(13,303,134)
83,869,613

87,654,433
11,118,198
20,927,553
2,276,598
(101,374,491)
(10,506,838)
(111,881,329)

1,978,957
(17,049,480)
(10,693,276)
1,671,125,000
2,449,900
(208,012,829)
(3,734,380)
3,080,176
1,370,490
1,440,514,558

(14,473,359)
50,676,425
(6,304,076)
(93,859,820)
(2,449,900)
(513,976,339)
(324,406,123)
345,769,551
2,461,432
(556,562,209)

1,742,443
1,893,740
164,537,593
25,950,000
(160,020,493)
9,625,000
(13,460,346)
6,075
30,104,522
51,961,939
112,340,473

243,439
(1,206,794)
(184,501,733)
(2,195)
(13,720,467)
177,227,000
16,593,221
11,585,176
6,217,647

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้นเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายชาระคืนหุน้ กู้
เงินสดรับจากการออกหุน้ กู้
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุน้ กู้
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุน้ สามัญ
เงินสดจ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เพิม่ ทุนจากการแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
เงินสดรับจากการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
เงินสดรับจากส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญเพิม่ ขึ้น
ส่ วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุน้ ใน
บริ ษทั ย่อยเพิม่ ขึ้น
ดอกเบี้ยจ่าย
เงินปั นผลจ่าย
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย
ต้นทุนกูย้ มื ที่บนั ทึกเป็ นงานระหว่างก่อสร้าง
เจ้าหนี้จากการซื้อสิ นทรัพย์เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
เจ้าหนี้เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยลดลง
หุน้ สามัญเพิม่ ขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ด้วยหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญเพิม่ ขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อยด้วยหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2561

192,528,877
168,500,000
(200,931,952)
(700,000,000)
350,000,000
(14,043,351)
(40,041,800)
199,700,000
(17,500,000)
32,339,462
129,330,927

(114,333,303)
352,447,080
(718,640,757)
(180,000,000)
748,800,000
(6,064,032)
(43,093,336)
(51,120,100)
100,000,000
11,365,647
44,736,468

184,502,337
(9,894,868)
(700,000,000)
350,000,000
(14,043,351)
(20,509,835)
199,700,000
(127,142,454)
-

(266,386,207)
(161,994,880)
(180,000,000)
748,800,000
(6,064,032)
(20,516,486)
6,000,000
(21,960,010)
11,365,647

32,339,462

-

129,330,927

44,736,468

(118,673,671)
(123,814,022)

164,010,057
(84,389,353)
(6,000,000)

(75,317,810)
(123,814,022)

(46,683,282)
-

(824,709,337)
(967,314,867)
(149,302,624)
294,860,331
145,557,707
-

20,850,237
238,568,608
(134,998,348)
429,858,679
294,860,331
-

(174,849,614)
21,360,472
11,328,644
32,689,116
-

107,297,218
1,633,536
9,695,108
11,328,644
-

2,770,747
-8,548,704
-

-738,716
322,672,047
-

-388,399
(3,315,000)

388,399
164,267,679
-

498,109,412

-

498,109,412

-

3,764,890,588

-

3,764,890,588

-

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1.

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั เพาเวอร์ โซลูชนั่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งและมี
ภูมิลาเนาในประเทศไทย ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯคือการจาหน่ ายและติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุมและ
ระบบสารองไฟฟ้ า ทุกชนิ ด ก่ อสร้ างโรงไฟฟ้ า และผลิ ตและจาหน่ ายกระแสไฟฟ้ าจากพลัง งาน
แสงอาทิตย์ให้กบั ภาครัฐ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยู่ที่อาคารพีเอสที เลขที่ 325/1 ถนน
พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุ งเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงิ นนี้ ไ ด้จัดท าขึ้ นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุ นเดิ ม เว้นแต่ จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่า งอื่ นในนโยบาย
การบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม
ก)

งบการเงินรวมนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั เพาเวอร์ โซลูชนั่ เทคโนโลยี จากัด
(มหาชน) (ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”)
ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯโดยตรง
บริ ษทั กันหา โซล่าพาวเวอร์ จากัด
บริ ษทั โซล่าร์โกกรี น จากัด
บริ ษทั วินด์โกกรี น จากัด
บริ ษทั ไบโอโกกรี น จากัด
บริ ษทั เพาเวอร์ วี กรี น จากัด
บริ ษทั พีเอสที (อุบลราชธานี) จากัด
บริ ษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี จากัด

ลักษณะของธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน
ลงทุนในบริ ษทั อื่น

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

อัตราร้อยละที่ถือหุ้น
2562
2561
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100

1

ชื่อบริ ษทั

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯโดยตรง (ต่อ)
บริ ษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จากัด
บริ ษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จากัด
บริ ษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จากัด
บริ ษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จากัด
บริ ษทั พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ ง จากัด
บริ ษทั นวรัตน์ บีเวอร์เรส จากัด
บริ ษทั อรัญ เพาเวอร์ จากัด
บริ ษทั เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรี น
เพาเวอร์ จากัด
บริ ษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 จากัด
บริ ษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 จากัด
บริ ษทั บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั ไบโอกรี น เอนเนอร์ยี 1 จากัด
บริ ษทั ไบโอกรี น เอนเนอร์ยี 2 จากัด
บริ ษทั ไบโอกรี น เอนเนอร์ยี 3 จากัด
บริ ษทั ไบโอกรี น เอนเนอร์ยี 5 จากัด
บริ ษทั ทีเอสเอชไอ เอนจิเนียริ ง จากัด
บริ ษทั บิ๊ก เพาเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด

ลักษณะของธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

100
100
100
100
100
51
100
100

100
100
100
100
100
51
100
100

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

100
100
100
100
100
100
100
90
30

100
100
51
-

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

100
100
100
80
100

100
100
100
100
100

ไทย
ไทย

100

92
100

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ให้บริ การก่อสร้าง
ลงทุนหรื อผลิตหรื อจาหน่ายไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์และ
พลังงานทดแทนอื่น
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ ยี จากัด
บริ ษทั เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จากัด
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล
บริ ษทั โรงไฟฟ้าสระยายโสม จากัด
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ
บริ ษทั โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จากัด
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ
บริ ษทั พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 จากัด
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
บริ ษทั พีเอสทีซี อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด ลงทุนในบริ ษทั อื่น
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิร์ค จากัด
ขนส่ งน้ ามันโดยระบบขนส่ งทางท่อ
บริ ษทั เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชัน่ จากัด สถานีบริ การก๊าซธรรมชาติ

อัตราร้อยละที่ถือหุ้น
2562
2561
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

ข)

บริ ษทั ฯจะถือว่า มีการควบคุมกิจการที่ เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษ ทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯมี สิ ทธิ
ได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อานาจใน
การสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อจานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค)

บริ ษทั ฯนางบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ
มีอานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น

ง)

งบการเงิ น ของบริ ษ ัท ย่ อ ยได้จัด ท าขึ้ น โดยใช้น โยบายการบัญ ชี ที่ ส าคัญ เช่ น เดี ย วกั น กับ
นโยบายการบัญชีที่สาคัญของบริ ษทั ฯ

2

จ)

ยอดคงค้า งระหว่า งกลุ่ ม บริ ษ ัท รายการค้า ระหว่า งกัน ที่ มี ส าระส าคัญ ได้ ถู ก ตัด ออกจาก
งบการเงินรวมนี้แล้ว

ฉ)

ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม คือ จานวนกาไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ
ของบริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของ
กาไรหรื อขาดทุนรวมและส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริ ษ ทั ฯจัดท างบการเงิ นเฉพาะกิจการโดยแสดงเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้า ตามวิธี
ราคาทุน
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผล
บังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือ
ปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดั งกล่าวได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มี
เนื้ อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการ
อธิ บายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี และการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กับผูใ้ ช้
มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่ าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับใหม่ซ่ ึงได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาที่ทากับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 15 ใช้แ ทนมาตรฐานการบัญ ชี แ ละการตี ค วาม
มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริ การโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
เรื่ อง สัญญาสาหรับการก่อสร้าง
(ปรับปรุ ง 2560)
อสังหาริ มทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
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กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทากับลูกค้าทุกสัญญา
ยกเว้นสั ญญาที่ อยู่ใ นขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉ บับ อื่ น มาตรฐานฉบับ นี้ ไ ด้ก าหนด
หลักการ 5 ขั้นตอนสาหรับการรับรู ้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู ้
รายได้ในจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยน
สิ นค้าหรื อบริ การที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกาหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณา
ข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับคานิ ยามศัพท์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
ตามที่จดั
ตามที่เคย
ประเภทใหม่
รายงานไว้
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อนื่

-

-

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามที่จดั
ตามที่เคย
ประเภทใหม่
รายงานไว้
237,716
454,491

692,207

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สาหรับงบการเงินที่
มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ ม
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ ง
หรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติ
ทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดงั ต่อไปนี้ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการ
ตีความมาตรฐาน จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภท
และการวัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ายโดยพิจารณา
จากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุ รกิจของ
กิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงิน
โดยใช้แนวคิ ดของผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ ค าดว่า จะเกิ ดขึ้น และหลัก การเกี่ ยวกับการบัญชี
ป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน และเมื่อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะทาให้มาตรฐานการบัญชี การตีความ
มาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิ บัติทางการบัญชี บางฉบับที่ มี ผลบังคับใช้อยู่ใ นปั จจุ บันถูก
ยกเลิกไป
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่ม บริ ษ ทั คาดว่า การนามาตรฐานฉบับ นี้ ม าใช้ จะมี ผ ลกระทบจากรายการ
ดังต่อไปนี้
-

การจัดประเภทและวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั
จดทะเบียน - กลุ่มบริ ษทั ต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษ ทั ที่
ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน และจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่ วดั
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน หรื อผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ทั้งนี้หากเลือกแสดง
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของเงินลงทุนใดผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น
แล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้
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-

การรับรู ้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต - กลุ่มบริ ษทั ต้องรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิ ดขึ้นต่อสิ นทรั พย์ทางการเงิ นโดยไม่ จาเป็ นต้องรอให้เหตุการณ์ ที่มี การด้อยค่ าด้าน
เครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริ ษทั จะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นตลอดอายุสาหรับลูกหนี้การค้า

ปัจจุบนั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่
เริ่ มนามาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญา
เช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาหนดหลักการของการรับรู ้
รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกาหนดให้ผเู ้ ช่า
รับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินสาหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน
เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าต่า
การบัญชีสาหรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
17 ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้
หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17
กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะนามาตรฐานทางการเงินฉบับนี้ มาถือปฏิบตั ิโดยรับรู ้ผลกระทบสะสมของ
การนามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้ มาถื อปฏิ บตั ิใช้ครั้งแรกโดยการปรับปรุ งกับ กาไร
สะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯคาดว่าการนามาตรฐานการบัญชี ดังกล่าวมาใช้ จะมีผลกระทบต่องบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 คือ สิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั มีจานวนเพิ่มขึ้นรวม
ทั้งสิ้ นประมาณ 36.9 ล้านบาท (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: ประมาณ 2.1 ล้านบาท) และหนี้สินของกลุ่ม
บริ ษทั มี จานวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้ นประมาณ 36.9 ล้านบาท (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: ประมาณ 2.1
ล้านบาท)
4.

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ

4.1 การรับรู้ รายได้
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั ได้โอนอานาจควบคุมในสิ นค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ
เมื่อมีการส่ งมอบสิ นค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ ได้รับหรื อคาดว่าจะได้รับสาหรับสิ นค้า
ที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสิ นค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
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ขายไฟฟ้า
รายได้จากการขายไฟฟ้ารับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั ได้โอนอานาจควบคุมในสิ นค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ
เมื่อมีการส่ งมอบสิ นค้า รายได้จากการขายไฟฟ้าแสดงตามมูลค่าราคารับซื้ อและเงินส่ วนเพิ่มราคา
รับซื้อไฟฟ้า สุ ทธิจากการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่า Ft) โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายได้ จากสัญญาก่ อสร้ าง
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าสัญญาก่อสร้างโดยส่ วนใหญ่มีภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิภาระเดียว กลุ่มบริ ษทั รับรู ้
รายได้จากการก่อสร้างตลอดช่วงเวลาที่ก่อสร้าง โดยใช้วิธีผลลัพธ์ในการวัดขั้นความสาเร็ จของงาน
ซึ่งประเมินโดยวิศวกรหรื อผูค้ วบคุมโครงการ
กลุ่มบริ ษทั จะพิจารณาความน่าจะเป็ นในการรับรู ้รายได้ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสัญญา การ
เรี ยกร้องความเสี ยหาย ความล่าช้าในการส่งมอบงาน และค่าปรับตามสัญญา โดยจะรับรู ้รายได้เฉพาะ
ในกรณี ที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสู งมากว่าจะไม่มีการกลับรายการที่มีนัยสาคัญของ
จานวนรายได้ที่รับรู ้สะสม
เมื่อมูลค่าและความสาเร็ จของงานตามสัญญาไม่สามารถวัดได้อย่างสมเหตุสมผล รายได้จะรับรู ้ ได้
ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งที่คาดว่าจะได้รับคืนเท่านั้น
รายได้ ค่าบริ การ
รายได้ค่าบริ การรับรู ้ตลอดช่วงเวลาที่ให้บริ การโดยพิจารณาถึงขั้นความสาเร็ จของงาน ซึ่ งคานวณ
โดยอ้างอิงข้อมูลจากวิศวกรหรื อผูค้ วบคุมโครงการของกลุ่มบริ ษทั หรื อคานวณโดยการเปรี ยบเทียบ
ต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้ นงวดกับต้นทุนทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการปฏิบตั ิตามสัญญา
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิในการรับเงินปันผล
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงิน
ลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง ซึ่ งถึงกาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่
ได้มาและไม่มีขอ้ จากัดในการเบิกใช้
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4.3 ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่นแสดงมูลค่าตามจานวนมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่าเผื่อหนี้
สงสั ย จะสู ญ ส าหรั บ ผลขาดทุ น โดยประมาณที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี้ ไม่ ไ ด้ ซึ่ ง
โดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
4.4 สินทรัพย์ ที่เกิดจากสัญญา/หนีส้ ินที่เกิดจากสัญญา
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาคือสิ ทธิ ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับค่าตอบแทนเป็ นการแลกเปลี่ยนกับสิ นค้า
หรื อบริ การซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ได้โอนให้กบั ลูกค้าแล้ว โดยสิ ทธิ ดงั กล่าวขึ้นอยู่กบั เงื่อนไขบางประการ
หากกลุ่มบริ ษทั ได้โอนสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ลูกค้าก่อนที่ลูกค้าจะจ่ายชาระสิ่ งตอบแทนหรื อก่อนที่
สิ่ งตอบแทนจะถึงกาหนดชาระ กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาสาหรับสิ ทธิ ที่จะได้รับ
ค่าตอบแทนที่ติดเงื่อนไขบางประการนั้นอยู่ ในกรณี ของสัญญาก่อสร้าง สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
คือส่ วนของรายได้ที่รับรู ้สะสมที่ เกินกว่าจานวนเงินที่เรี ยกเก็บจากลูกค้าจนถึงปั จจุบนั สิ นทรัพย์ที่
เกิดจากสัญญาแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาจะจัด
ประเภทเป็ นลูกหนี้ การค้าเมื่อกิจการมีสิทธิที่จะได้รับชาระโดยปราศจากเงื่อนไข เช่น เมื่อกิจการได้
ให้บริ การเสร็ จสิ้ นและลูกค้ารับมอบงาน
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาคือภาระผูกพันของกิจการในการโอนสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ลูกค้าซึ่งกิจการ
ได้รับค่าตอบแทน (หรื อมีสิทธิ เรี ยกรับค่าตอบแทน) จากลูกค้าแล้ว ในกรณี ของสัญญาก่ อสร้ า ง
หนี้ สินที่เกิดจากสัญญาคือส่ วนของจานวนเงินที่เรี ยกเก็บจากลูกค้าจนถึงปั จจุบนั ที่ เกินกว่ารายได้ที่
รับรู ้สะสม หนี้ สินที่เกิดจากสัญญาจะถูกรับรู ้เป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯได้ปฏิบตั ิตามภาระที่ระบุไว้ใน
สัญญาแล้ว
4.5 สินค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงมูล ค่า ตามราคาทุน (ตามวิธีถวั เฉลี่ ยถ่ วงน้ า หนัก ) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่ จะได้รับ
แล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า งานระหว่างทาได้แก่ตน้ ทุนและค่าแรงในการติดตั้งที่ยงั ไม่แล้วเสร็ จ
ค่ า เผื่อ การลดลงของมู ล ค่ า สิ น ค้า คงเหลื อ จะตั้ง ขึ้ นส าหรั บ สิ นค้า เก่ า ล้า สมัย เคลื่ อนไหวช้า หรื อ
เสื่ อมคุณภาพ
4.6 เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย การร่ วมค้า และบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริ ษทั ฯแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ข) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึ่ งแสดงใน
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
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ค) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์บนั ทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
ง) เงิ น ลงทุ น ในการร่ ว มค้า และบริ ษ ัท ร่ ว มที่ แ สดงอยู่ใ นงบการเงิ น รวมแสดงมู ล ค่ า ตามวิ ธี
ส่วนได้เสี ย
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคานวณจากราคาเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ สิ้ นวัน
ทาการสุ ดท้ายของปี มูลค่ายุติธรรมของหน่ วยลงทุนคานวณจากมูล ค่าสิ นทรั พย์สุทธิ ของหน่ วย
ลงทุน
บริ ษทั ฯใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการคานวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณี ที่มีการโอนเปลี่ย นประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่ งไปเป็ นอีกประเภทหนึ่ ง กลุ่มบริ ษทั
จะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอน จะบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อ
ขาดทุ น หรื อแสดงเป็ นองค์ป ระกอบอื่ นของส่ วนของผูถ้ ื อหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงิ นลงทุนที่มี
การโอนเปลี่ยน
เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่ อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการ
ให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
อาคาร
20 ปี
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
5 และ 20 ปี
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคารโรงไฟฟ้า
10, 20 และ 25 ปี
แผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์อื่น
5, 10, 20 และ 25 ปี
เครื่ องมือและอุปกรณ์
5 ปี
เครื่ องตกแต่ง เครื่ องใช้สานักงาน และคอมพิวเตอร์
3 และ 5 ปี
ยานพาหนะ
5 ปี
อุปกรณ์สาหรับให้เช่า
5 ปี
ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคานวณผลการดาเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
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กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจาหน่ ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะ
ไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจาหน่ายสิ นทรัพย์ รายการผลกาไรหรื อ
ขาดทุนจากการจาหน่ ายสิ นทรัพย์จะรับรู ้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนเมื่อ กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการ
สิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
4.8 ต้ นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกูย้ มื ของเงินกูท้ ี่ใช้ในการได้มา การก่อสร้างหรื อการผลิตสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานาน
ในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรื อขาย ได้ถูกนาไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่าสิ นทรัพย์
นั้นจะอยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุนการกูย้ มื อื่นถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวด
ที่เกิดรายการ ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื นั้น
4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
กลุ่ ม บริ ษ ัท บัน ทึ ก ต้น ทุ น เริ่ ม แรกของสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ตัว ตนที่ ไ ด้ม าจากการรวมธุ ร กิ จ ตามมู ล ค่ า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์น้ นั ณ วันที่ซ้ื อธุ รกิจ ส่ วนสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มาจากการอื่น กลุ่มบริ ษทั
จะบันทึกต้นทุนเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์น้ นั ตามราคาทุน ภายหลังการรับรู ้รายการเริ่ มแรก สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของ
สิ นทรัพย์น้ นั
กลุ่มบริ ษทั ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการ
ให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่ อมี
ข้อบ่งชี้วา่ สิ นทรัพย์น้ นั เกิดการด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนระยะเวลาการตัดจาหน่ายและวิธีการตัด
จาหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจาหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายใน
ส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดมีดงั นี้
อายุการให้ประโยชน์
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
สิ ทธิในการผลิตและการจาหน่ายไฟฟ้า

3 และ 5 ปี
25 ปี

4.10 การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกต้นทุนการซื้ อธุ รกิจด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่ งรวมถึงเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด
หรื อมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนซึ่งบริ ษทั ฯมอบให้ ณ วันซื้อ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกต้นทุนที่ เกี่ยวข้องกับการซื้ อธุ รกิ จสาหรับบริ ษทั ย่อย เช่น ค่าธรรมเนี ยมวิ ชาชี พ
และค่าที่ปรึ กษาอื่นๆ เป็ นต้น เป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่ตน้ ทุนดังกล่าวเกิดขึ้นและได้รับบริ การ
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ณ วันซื้อ กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้อด้วยมูลค่าของสิ นทรัพย์
สุ ทธิที่ระบุได้ของผูถ้ ูกซื้อตามสัดส่ วนของหุน้ ที่ถือโดยส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมนั้น
4.11 ค่าความนิยม
กลุ่มบริ ษทั บันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูง
กว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มาสู งกว่า
ต้นทุนการรวมธุรกิจ กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็ นกาไรในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนทันที
กลุ่มบริ ษทั แสดงค่าความนิ ยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่า
ของค่าความนิยมทุกปี หรื อเมื่อใดก็ตามที่มีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั จะปันส่ วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวม
กิจการให้กบั หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรื อกลุ่มของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)ที่
คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และกลุ่มบริ ษทั จะทาการประเมินมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับ คื นของหน่ วยของสิ นทรั พ ย์ที่ ก่อให้เกิ ดเงิ นสดแต่ ล ะรายการ (หรื อกลุ่ ม ของหน่ วยของ
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงิน
สดต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
และกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต
4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั ฯ
หรื อถูกบริ ษทั ฯควบคุมไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
บริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลหรื อกิจการที่มีสิทธิ
ออกเสี ยงโดยทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่งทาให้มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสาคัญ
กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่มีอานาจในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
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4.13 สัญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้
โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่
มูลค่าใดจะต่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยาว
ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มา
ตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่
ไม่ได้โอนไปให้กับ ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงาน จานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดาเนิ นงาน
รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.14 เงินตราต่างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ใน
การดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วย
สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ย นแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค านวณผลการ
ดาเนินงาน
4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุ ก วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษ ทั จะทาการประเมิ นการด้อยค่าของที่ ดิน อาคารและ
อุปกรณ์หรื อสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่นของกลุ่มบริ ษทั หากมีขอ้ บ่งชี้ว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าต่ากว่า
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนใน
การขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
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4.16 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่ อ เกิด
รายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่าย
สะสมและเงินที่กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพได้แยก
ออกจากสิ นทรั พย์ข องกลุ่มบริ ษทั เงินที่ กลุ่มบริ ษทั จ่ า ยสมทบกองทุ นส ารองเลี้ ยงชี พบันทึ ก เป็ น
ค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
กลุ่มบริ ษทั มีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ่งกลุ่มบริ ษทั ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั คานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลด
แต่ล ะหน่ วยที่ป ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ย วชาญอิ สระได้ทาการ
ประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลก าไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ส าหรั บ โครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
4.17 ประมาณการหนีส้ ิน
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชี เมื่ อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ ใ น
อดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริ ษทั จะเสี ยทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ
ไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริ ษทั สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่าง
น่าเชื่อถือ
4.18 การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ ที่ชาระด้ วยตราสารทุน
บริ ษทั ฯรับรู ้ โครงการจ่ ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์เมื่ อได้รับบริ การจากพนักงานตามมูล ค่ายุติธ รรม
ของสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้น ณ วันให้สิทธิ โดยบันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายตามเงื่ อนไขของระยะเวลาการให้บริ การ
ของพนักงานที่กาหนดไว้ในโครงการพร้อมกับรับรู ้ “ส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ ”
ในส่วนของผูถ้ ือหุน้
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ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ดงั กล่าว ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจ
ในการวัดมูลค่า รวมทั้งสมมติฐานต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น อายุของสิ ทธิซ้ือหุน้ ความผันผวนของราคา
หุน้ และอัตราเงินปันผล เป็ นต้น
4.19 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ
โดยคานวณจากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึ กภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ข องผลแตกต่ างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชี ข อง
สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ณ วัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงานกับ ฐานภาษี ข องสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ที่
เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการแต่
รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ กลุ่มบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษี ที่ยงั
ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานและจะทาการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั
จะไม่มีกาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมา
ใช้ประโยชน์
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึ กภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นหากภาษีที่เกิ ดขึ้ น
เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้

14

4.20 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อ
โอนหนี้ สินให้ผูอ้ ื่ นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้นในสภาพปกติ ระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย
(ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กลุ่มบริ ษทั ใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัด
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกาหนดให้
ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อ
หนี้ สิ น ที่ มี ล ัก ษณะเดี ย วกัน หรื อ ไม่ ส ามารถหาราคาเสนอซื้ อ ขายในตลาดที่ มี ส ภาพคล่ อ งได้
กลุ่ ม บริ ษ ัท จะประมาณมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมโดยใช้เ ทคนิ ค การประเมิ น มู ล ค่ า ที่ เ หมาะสมกับ แต่ ล ะ
สถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่ จะวัด
มูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ ใช้วดั มูลค่ าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์และหนี้ สิ นใน
งบการเงินแบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ ข ้อ มู ล ราคาเสนอซื้ อ ขายของสิ น ทรั พ ย์ห รื อหนี้ สิ น อย่ า งเดี ย วกั น ในตลาดที่ มี
สภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรง
หรื อทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ข ้อมู ล ที่ ไ ม่ ส ามารถสัง เกตได้ เช่ น ข้อมูล เกี่ ย วกับกระแสเงิ นในอนาคตที่ กิ จ การ
ประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่างลาดับ
ชั้นของมูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการ
วัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจา
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ และ
การประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้
ส่ ง ผลกระทบต่ อ จ านวนเงิ น ที่ แ สดงในงบการเงิ น และต่ อ ข้อ มู ล ที่ แ สดงในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
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รายได้จากสั ญญาก่อสร้ าง
กลุ่มบริ ษทั ฯรับรู ้รายได้จากสัญญาก่อสร้างตลอดช่วงเวลาตามขั้นความสาเร็ จของงาน ฝ่ ายบริ หารได้
ใช้ดุลยพินิจในการวัดระดับความก้าวหน้าของงานเพื่อให้สะท้อนถึงผลการปฏิบตั ิงานของกิจการ
ตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้เสร็ จสิ้ น โดยอ้างอิงข้อมูลจากวิศวกรหรื อผูค้ วบคุมโครงการและคานึ งถึง
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในอดีต
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการค านวณค่ า เสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุ
การให้ประโยชน์และมูลค่า คงเหลื อเมื่ อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุ
การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรั พย์น้ ัน ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและ
ขาดทุ นทางภาษี ที่ ไ ม่ ไ ด้ใ ช้เมื่ อมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่า กลุ่มบริ ษ ทั จะมี ก าไรทางภาษี ใน
อนาคตเพี ย งพอที่ จ ะใช้ป ระโยชน์ จากผลแตกต่ า งชั่ว คราวและขาดทุ น นั้น ในการนี้ ฝ่ ายบริ ห าร
จาเป็ นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริ ษทั ควรรับรู ้จานวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจานวน
เท่าใดโดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้น
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่รวมธุ รกิจ ตลอดจนการทดสอบการ
ด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจาก
สิ นทรัพย์ หรื อ หน่ วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมใน
การคานวณหามูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดนั้นๆ
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6.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ฯกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุ ปได้ดงั นี้
รายชื่อ
บริ ษทั กันหา โซล่าพาวเวอร์ จากัด
บริ ษทั โซล่าร์โกกรี น จากัด
บริ ษทั วินด์โกกรี น จากัด
บริ ษทั ไบโอโกกรี น จากัด
บริ ษทั เพาเวอร์ วี กรี น จากัด
บริ ษทั พีเอสที (อุบลราชธานี) จากัด
บริ ษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี จากัด
บริ ษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จากัด
บริ ษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จากัด
บริ ษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จากัด
บริ ษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จากัด
บริ ษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 จากัด
บริ ษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 จากัด
บริ ษทั พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ ง จากัด
บริ ษทั นวรัตน์ บีเวอร์เรส จากัด
บริ ษทั อรัญ เพาเวอร์ จากัด
บริ ษทั เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรี น เพาเวอร์ จากัด
บริ ษทั บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั ไบโอกรี น เอนเนอร์ยี 1 จากัด
บริ ษทั ไบโอกรี น เอนเนอร์ยี 2 จากัด
บริ ษทั ไบโอกรี น เอนเนอร์ยี 3 จากัด
บริ ษทั ไบโอกรี น เอนเนอร์ยี 5 จากัด
บริ ษทั ทีเอสเอชไอ เอนจิเนียริ ง จากัด
บริ ษทั บิ๊ก พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
บริ ษทั เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จากัด
บริ ษทั โรงไฟฟ้าสระยายโสม จากัด
บริ ษทั โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จากัด
บริ ษทั พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 จากัด
บริ ษทั พีเอสทีซี อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
(เดิมชื่อ “บริ ษทั พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 2 จากัด”)
บริ ษทั เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชัน่ จากัด
บริ ษทั ไทยไปป์ ไลน์ เน็ตเวิร์ค จากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย)
การร่ วมค้า (เป็ นบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่
25 กันยายน 2562)
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รายชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์
เงินลงทุนอื่น (ถือหุ้นโดยบริ ษทั ฯ)
เงินลงทุนอื่น (ถือหุ้นโดยบริ ษทั ฯ)
เงินลงทุนอื่น (ถือหุ้นโดยบริ ษทั ย่อย)
ผูถ้ ือหุ้นและกรรมการร่ วมกัน
กรรมการของกลุ่มบริ ษทั

บริ ษทั พีวี กรี น จากัด
บริ ษทั ไลท์อพั ดีไซน์ จากัด
บริ ษทั ทริ ปเปิ้ ล เอส อีโค่ จากัด
บริ ษทั เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชัน่ จากัด (มหาชน)
กรรมการ

ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั มีรายการธุ รกิจที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุ รกิจ
ดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริ ษทั และบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2562
2561
รายการธุรกิจกับบริษัทย่ อย
รายได้จากการก่อสร้าง
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริ การ
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ

เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยจ่าย

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากจากขาย
รายได้จากการบริ การ
ค่าใช้จ่ายอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

นโยบายการกาหนดราคา

-

-

40.3
7.5
52.4
14.6
66.5

149.0
7.8
16.1
46.2

-

-

143.6
5.2

21.1
12.3

0.6
0.1
0.9

0.1
1.0

0.6
0.1
0.9

0.1
1.0

ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิม่
ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
ราคาตามสัญญา
อัตราร้อยละ 5, 5.5, 6.4 และ
7.5 ต่อปี (2561: อัตราร้อยละ
5 และ 6.4 ต่อปี )
ตามที่ประกาศจ่าย
อัตราร้อยละ 0.9 และ 5 ต่อปี
(2561: อัตราร้อยละ 0.9, 4, 5
และ 6 ต่อปี )
ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริ ษทั และกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มี
รายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2562
2561
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู้ ือหุ้นและ/หรื อกรรมการ
938
368
ร่ วมกัน)
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
938
368

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
123,156

122,038

66
123,222

368
122,406
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2562
2561
เงินปันผลค้างรับ
บริ ษทั ย่อย
รวมเงินปันผลค้างรับ

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
-

113,468
113,468

-

-

280,831
280,831

237,716
237,716

สินทรัพย์ ที่เกิดจากสัญญา - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 10)
บริ ษทั ย่อย
รวมสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีอ้ ื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 21)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู้ ือหุ้นและ/หรื อกรรมการ
217
ร่ วมกัน)
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
217

-

15,474

11,359

152
152

217
15,691

152
11,511

เงินมัดจาจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (แสดงภายใต้ หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น)
บริ ษทั ย่อย
รวมเงินมัดจาจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
-

-

143
143

-

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
และการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
กิจการร่ วมค้า
บริ ษทั ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิร์ค จากัด

-

ในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง

16,500
16,500

(16,500)
(16,500)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

-
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เพาเวอร์ วี กรี น จากัด
บริ ษทั ไบโอ โกกรี น จากัด
บริ ษทั นวรัตน์ บีเวอร์เรส จากัด
บริ ษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี จากัด
บริ ษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จากัด
บริ ษทั เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จากัด
บริ ษทั พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ ง จากัด
บริ ษทั พีเอสทีซี อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
บริ ษทั บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรี น เพาเวอร์ จากัด
บริ ษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จากัด
บริ ษทั ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิร์ค จากัด
การร่ วมค้า
บริ ษทั ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิร์ค จากัด

ในระหว่างปี
เพิม่ ขึ้น
ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

10,000
15,882
46,861
264,063
10,031
311,200
14,523
639
310,000
72,500

680
6,200
51,904
41,500
6,111
548,000
5,182
416
-

(10,000)
(16,562)
(10,031)
(20,000)
(20,634)
(639)
(670,000)
(3,749)
(416)
(72,500)

53,061
315,967
332,700
188,000
1,433
-

1,055,699

16,500
676,493

(16,500)
(841,031)

891,161

เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นเงินกูย้ ืมที่ไม่มีหลักประกันและถึงกาหนดชาระคืน
เมื่ อทวงถาม โดยคิ ดดอกเบี้ ย อัตราร้ อยละ 5.0, 5.5, 6.4 และ 7.5 ต่อปี (2561: ร้ อยละ 5.0 และ 6.4
ต่อปี )
เงินให้กูย้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินให้กูย้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
และการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561
เงินให้ ก้ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั กันหา โซล่าพาวเวอร์ จากัด

25,950
25,950

ในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง

-

(25,950)
(25,950)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

-

เงินให้กูย้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นเงินกูย้ ืมที่ไม่มีหลักประกันและมีกาหนดชาระคืน
หลังจากที่บริ ษทั กันหา โซล่า พาวเวอร์ จากัด ชาระเงินกูย้ ืมระยะยาวกับธนาคารเสร็ จสิ้ น โดยคิด
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ต่อปี (2561: ร้อยละ 5 ต่อปี )
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เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และ
การเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ผูถ้ ือหุ้น

100,000
100,000

ในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
-

(100,000)
(100,000)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จากัด
บริ ษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จากัด
บริ ษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จากัด
บริ ษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 จากัด
บริ ษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 จากัด
บริ ษทั เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรี น เพาเวอร์ จากัด
บริ ษทั วินด์โกกรี น จากัด
บริ ษทั อรัญ เพาเวอร์ จากัด
บริ ษทั พีเอสที (อุบลราชธานี) จากัด
บริ ษทั กันหา โซล่าพาวเวอร์ จากัด
ผูถ้ ือหุ้น

2,019
3,760
29,630
2,450
4,920
426
600
108,869
250
100,000
252,924

ในระหว่างปี
เพิม่ ขึ้น
ลดลง

27,175
17,000
44,175

(2,019)
(75)
(225)
(78)
(78)
(426)
(68,413)
(3)
(100,000)
(171,317)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

3,685
29,405
2,372
4,842
600
67,631
247
17,000
125,782

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นเงินกูย้ มื ที่ไม่มีหลักประกันและถึงกาหนดชาระคืนเมื่อ
ทวงถาม โดยคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 0.9 และ 5 ต่อปี (2561: ร้อยละ 0.9, 5 และ 6 ต่อปี )
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2562
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
รวม

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

37.4
1.1
-

36.6
1.0
0.2

23.0
0.8
-

23.9
0.6
0.2

38.5

37.8

23.8

24.7

ภาระค้ าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯมีภาระจากการค้ าประกันให้กบั กิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 38.5
7.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

เงินสด
เงินฝากธนาคาร

2,320
143,238

2,113
292,747

120
32,569

250
11,079

รวม

145,558

294,860

32,689

11,329

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงิ นฝากออมทรั พ ย์มี อัตราดอกเบี้ ยระหว่า งร้ อยละ 0.13 ถึ ง 0.38 ต่อปี
(2561: ร้อยละ 0.37 ถึง 0.38 ต่อปี )
8.

เงินลงทุนชั่วคราว
(หน่วย: พันบาท)

เงินฝากประจา
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
บวก: กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
- มูลค่ายุติธรรม
รวมเงินลงทุนชัว่ คราว

งบการเงินรวม
2562
2561
11
15,864
321
2,048

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
1,727

4

16

-

14

325
336

2,064
17,928

-

1,741
1,741
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9.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2562
2561
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สุ ทธิ
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
- สุ ทธิ
รวมลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

938

295

2,978

6,604

938
-

73
523
891
(523)

885
1,020
3,816
8,699
-

73
6,378
13,055
(523)

938

368

8,699

12,532

164,568

226,497

58,838

100,291

69,329
2,165
70,117
163,326
469,505
(11,028)

185,579
46,305
77,134
9,556
545,071
(10,853)

33,705
67,969
155,450
315,962
(2,576)

117,503
30,789
72,958
2,377
323,918
(3,995)

458,477
459,415

534,218
534,586

313,386
322,085

319,923
332,455
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ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินทดรองจ่ายอื่น
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รายได้คา้ งรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้อื่นสุ ทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2562
2561

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

2,318
956
190
54,082
57,546
(959)
56,587
516,002

6,723
262
141
107,800
115
8,823
123,864
123,864
445,949

11,296
22,190
534
65,448
99,468
99,468
634,054

17,103
393
1,401
92,771
162
10,206
122,036
122,036
454,491

10. สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา/หนีส้ ินที่เกิดจากสัญญา
10.1 ยอดคงเหลือตามสัญญา
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
2561

สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บ - กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บ - กิจการ
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
เงินรับล่วงหน้าจากผูว้ า่ จ้าง
รวมหนี้สินที่เกิดจากสัญญา

-

-

280,831

237,716

278,825
278,825

-

280,831

237,716

356,447
356,447

-

-

-

10.2 รายได้ ที่รับรู้ ที่เกีย่ วข้ องกับยอดคงเหลือตามสั ญญา
งบการเงินรวม
2562
2561

รายได้ที่รับรู ้ที่เคยรวมอยูใ่ นยอดยกมา
ของหนี้สินที่เกิดจากสัญญา
รายได้ที่รับรู ้จากการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่ งตอบแทนผันแปรที่เกี่ยวเนื่องกับ
ภาระที่ได้ปฏิบตั ิแล้วในปี ก่อน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

24

10.3 รายได้ ที่คาดว่ าจะรับรู้ สาหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่ เสร็จสิ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะมีรายได้ที่รับรู ้ในอนาคตสาหรับ ภาระที่ ยงั ปฏิบตั ิ
ไม่ เ สร็ จ สิ้ น (หรื อยัง ไม่ เ สร็ จ สิ้ น บางส่ ว น) ของสั ญ ญาที่ ท ากับ ลู ก ค้า จ านวน 1,168 ล้า นบาท
(2561: ไม่มี) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 6 ล้านบาท 2561: 46 ล้านบาท) ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะปฏิบตั ิตาม
ภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิของสัญญาดังกล่าวเสร็ จสิ้ นภายใน 2 ปี
ทั้งนี้ ข้อมูลข้างต้นไม่รวมถึงรายได้ที่คาดว่าจะรับรู ้ในอนาคตสาหรับ ภาระที่ยงั ปฏิบตั ิไม่เสร็ จสิ้ น
ของสัญญาที่มีระยะเวลาหนึ่ งปี หรื อสั้นกว่าและสัญญาที่เข้าเงื่อนไขการรับรู ้รายได้ตามจานวนเงินซึ่ง
กิจการมีสิทธิออกใบแจ้งหนี้
11. สินค้าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
งานระหว่างทา
วัตถุดิบ/วัสดุอะไหล่
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม

2562
70,486
29,844
54,197
154,527

2561
72,973
64,649
40,899
3,264
181,785

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
2562
2561
(1,759)
(1,081)
(2,759)
(99)
(4,518)
(1,180)

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
2562
2561
68,727
71,892
29,844
64,649
51,438
40,800
3,264
150,009
180,605
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
งานระหว่างทา
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม

2562
22,960
26,001
48,961

2561
25,590
63,490
3,264
92,344

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
2562
2561
(1,759)
(1,081)
(1,759)
(1,081)

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
2562
2561
21,201
24,509
26,001
63,490
3,264
47,202
91,263

12. เงินฝากธนาคารที่มีภาระคา้ ประกัน
ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจา ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ได้นาไปค้ าประกันวงเงิ น
เบิกเกินบัญชีธนาคารและการออกหนังสื อค้ าประกันธนาคารของบริ ษทั ฯและค้ าประกันการนาเข้า
เครื่ องจักรและเงินกูย้ มื ระยะยาวของบริ ษทั ย่อย
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13. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
13.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
บริ ษทั

บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯถือหุ้นโดยตรง
บริ ษทั กันหา โซล่าพาวเวอร์ จากัด
บริ ษทั โซล่าร์โกกรี น จากัด
บริ ษทั วินด์โกกรี น จากัด
บริ ษทั ไบโอโกกรี น จากัด
บริ ษทั เพาเวอร์ วี กรี น จากัด
บริ ษทั พีเอสที (อุบลราชธานี) จากัด
บริ ษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี จากัด
บริ ษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จากัด
บริ ษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จากัด
บริ ษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จากัด
บริ ษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จากัด
บริ ษทั พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ ง จากัด
บริ ษทั นวรัตน์ บีเวอร์เรส จากัด
บริ ษทั อรัญ เพาเวอร์ จากัด
บริ ษทั เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรี น เพาเวอร์ จากัด
บริ ษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 จากัด
บริ ษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 จากัด
บริ ษทั บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั ไบโอกรี น เอนเนอร์ยี 1 จากัด
บริ ษทั ไบโอกรี น เอนเนอร์ยี 2 จากัด
บริ ษทั ไบโอกรี น เอนเนอร์ยี 3 จากัด
บริ ษทั ไบโอกรี น เอนเนอร์ยี 5 จากัด
บริ ษทั ทีเอสเอชไอ เอนจิเนียริ ง จากัด
บริ ษทั บิ๊ก เพาเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
บริ ษทั ย่อยที่ถือหุ้นโดยบริ ษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี จากัด
บริ ษทั เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จากัด
บริ ษทั โรงไฟฟ้าสระยายโสม จากัด
บริ ษทั โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จากัด
บริ ษทั พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 จากัด
บริ ษทั พีเอสทีซี อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
(เดิมชื่อ “บริ ษทั พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 2 จากัด”)
บริ ษทั ย่อยที่ถือหุ้นโดยบริ ษทั บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั ไทยไปป์ ไลน์ เน็ตเวิร์ค จากัด
บริ ษทั เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชัน่ จากัด
รวม

ทุนเรี ยกชาระแล้ว
2562
2561

สัดส่วนเงินลงทุน
2562
2561
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

ราคาทุน
2562

2561

57,000
20,000
1,000
37,172
38,500
500
200,700
76,500
65,700
3,925
30,000
10,000
50,000
386,000
200,000
2,575
5,075
408,160
25
25
25
25
250
250

57,000
20,000
1,000
18,102
20,000
500
155,000
25,000
65,700
3,925
30,000
5,000
50,000
386,000
181,000
2,575
5,075
408,160
-

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
51
100
100
100
100
100
100
100
100
100
90
30

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
51
100
100
100
100
51
-

57,000
20,000
1,000
37,172
38,500
500
200,699
76,499
65,700
3,925
30,000
10,000
20,400
405,000
215,998
2,575
5,075
5,613,000
25
25
25
25
225
75

57,000
20,000
1,000
18,102
20,000
500
154,999
24,999
65,700
3,925
30,000
5,000
23,715
405,000
196,998
2,575
5,075
1,350,000
-

320,000
128,500
14,500
25
5,800

280,000
128,500
14,500
25
25

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

-

-

317,500

625,000
100,000

100

92
100

6,803,443

2,384,588
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ในระหว่างปี 2561 บริ ษทั ฯได้ดาเนิ นการให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สิน
ที่รับมา ณ วันซื้อกิจการ เพื่อปันส่ วนต้นทุนการซื้อธุรกิจให้แก่รายการดังกล่าว โดยการวัดมูลค่านี้ ได้
เสร็จสมบูรณ์ในระหว่างปี 2561 ซึ่งอยูภ่ ายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ซ้ือกิจการตามที่กาหนด
ไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การรวมธุรกิจ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จากัด (ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั Biggas”) ได้ถูก
รวมอยู่ในงบการเงิ นรวมของบริ ษทั ฯตั้งแต่วนั ที่ มีอานาจควบคุม โดยมี รายละเอี ยดการซื้ อกิ จการ
ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
1,350,000
(791,790)
558,210

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หัก: มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิที่ได้รับ
ค่าความนิยม
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุทธิจากเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับ

1,350,000
(57,833)
1,292,167

มูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้และหนี้ สินที่ได้รับมา ณ วันซื้ อกิจการของ
กลุ่ม Biggas เป็ นดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
เงินให้กูย้ มื
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝากประจาที่ติดภาระค้ าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

57,833
655,576
33,488
4,720
23,105
65,352
3,500
527,374

57,833
655,576
33,488
4,720
23,105
65,352
3,500
527,374
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สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ค่าความนิยม
รวมสิ นทรัพย์
หนีส้ ิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้สิน
รวมสิ นทรัพย์สุทธิ
สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)
สิ นทรัพย์สุทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริ ษทั
เงินสดจ่ายสุ ทธิเพื่อซื้อบริ ษทั ย่อย
ค่าความนิยม

(หน่วย: พันบาท)
มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี
163
163
149
149
3,071
3,071
784,777
784,777
2,159,108
2,159,108
3,992
360,264
103,600
9,027
122,597
6,073
1,026
606,579
1,552,529

3,992
360,264
103,600
9,027
122,597
6,073
1,026
606,579
1,552,529

51
791,790
1,350,000
558,210

ในเดื อนมิ ถุนายน 2561 บริ ษ ทั ไทยไปป์ ไลน์ เน็ ตเวิ ร์ค จากัด ได้ออกหุ ้นสามัญเพิ่ ม ทุ นจ านวน
2,000,000 หุ้น เพื่ อเสนอขายต่อผูถ้ ือหุ้นเดิ มตามสัดส่ วนในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยเรี ย กชาระ
ค่าหุ้นร้อยละ 100 เป็ นเงิน 200 ล้านบาท บริ ษทั บิ๊ กแก๊ส เทคโนโลยี จากัด ได้ซ้ื อหุ ้นเพิ่มทุนของ
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวเป็ นจานวนเงิน 200 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่ วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริ ษทั
ดังกล่าว
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เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญของบริ ษทั ไบโอโกกรี น จากัด ได้มีมติอนุมตั ิลดทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั จานวน 11 ล้านบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบีย น
จานวน 9 ล้านบาท โดยการลดมูลค่าต่อหุ้น จากเดิมหุ้นละ 100 บาท ให้เป็ นหุ้นละ 44.35 บาท และ
ได้จดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561
ต่อมาบริ ษทั ไบโอโกกรี น จากัด ได้ออกหุ้น บุริมสิ ทธิ จานวน 208,163 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผูถ้ ือหุ้น
เดิ ม ตามสั ด ส่ ว นในราคาหุ้น ละ 44.35 บาท โดยเรี ย กช าระหุ้น ร้ อ ยละ 100 เป็ นเงิ น 9 ล้า นบาท
บริ ษทั ฯได้ซ้ื อหุ ้นบุริมสิ ทธิ ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเป็ นจานวนเงิน 9 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่ วนการ
ถือหุน้ ร้อยละ 100 ในบริ ษทั ดังกล่าว
ในเดื อนธันวาคม 2561 บริ ษ ทั ไทยไปป์ ไลน์ เน็ตเวิร์ค จากัด ได้ออกหุ้นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน
10,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผูถ้ ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยเรี ยกชาระหุน้
ร้อยละ 31 เป็ นเงิน 325 ล้านบาท บริ ษทั บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จากัด ได้ซ้ื อหุ ้นเพิ่มทุนของบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวเป็ นจานวนเงิน 325 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 ในบริ ษทั ดังกล่าว
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 บริ ษทั ฯได้จดั ตั้งบริ ษทั ไบโอกรี น เอนเนอร์ ยี 1 จากัด บริ ษทั ไบโอกรี น
เอนเนอร์ยี 2 จากัด บริ ษทั ไบโอกรี น เอนเนอร์ยี 3 จากัด บริ ษทั ไบโอกรี น เอนเนอร์ยี 4 จากัด บริ ษทั
ไบโอกรี น เอนเนอร์ยี 5 จากัด และบริ ษทั ไบโอกรี น เอนเนอร์ยี 7 จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยในประเทศ
ไทย บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนบริ ษทั ละ 0.1 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าว
อัตราร้อยละ 100
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 บริ ษทั ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิร์ค จากัด ได้เรี ยกชาระค่าหุ้นส่วนที่ยงั ไม่ได้
เรี ย กช าระจ านวน 10,500,000 หุ้ น มู ล ค่ า หุ้ น ละ 100 บาท โดยเรี ยกเก็ บ ช าระค่ า หุ้ น ร้ อ ยละ 32
ที่บริ ษทั บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จากัด ยังค้างชาระเป็ นเงิน 340 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่ วนการถือหุ้น
ร้อยละ 96.21 ในบริ ษทั ดังกล่าว
เมื่ อ วัน ที่ 18 มกราคม 2562 บริ ษ ัท ฯได้ท าสั ญ ญาจะซื้ อ จะขายเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ไบโอกรี น
เอนเนอร์ยี 4 จากัด โดยมีกาไรจากการขายทั้งสิ้ น 8 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 บริ ษทั ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิร์ค จากัด ได้เรี ยกชาระค่าหุ้นส่ วนที่ยงั
ไม่ได้เรี ยกชาระจานวน 10,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท โดยเรี ยกเก็บชาระค่าหุน้ ร้อยละ 37 ที่
บริ ษทั บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จากัด ยังค้างชาระเป็ นเงิ น 385 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่ วนการถื อหุ้น
ร้อยละ 96.21 ในบริ ษทั ดังกล่าว
เมื่ อวันที่ 11 เมษายน 2562 บริ ษ ทั พี เอสที เอนเนอร์ ยี จากัด ได้ขายหุ้นสามัญในบริ ษ ทั พี เอสที
เอ็มเอสดับบลิว 1 จากัด จานวน 2,000 หุ้น โดยคิดเป็ นร้ อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษ ทั
ดังกล่าว

29

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 บริ ษทั ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิร์ค จากัด ได้ออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน
4,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผูถ้ ือหุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยเรี ยกชาระค่าหุ้นร้อยละ 25
เป็ นจานวนเงิ น 112.5 ล้า นบาท บริ ษ ทั บิ๊ ก แก๊ ส เทคโนโลยี จากัด ได้ซ้ื อหุ ้นเพิ่ ม ทุ นของบริ ษ ัท
ดังกล่าวทั้งหมด ซึ่งทาให้สัดส่ วนการถือหุน้ เปลี่ยนจากร้อยละ 92 เป็ น ร้อยละ 92.62
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 บริ ษทั พีเอสทีซี เอ็นจิเนี ยริ่ ง จากัด ได้ออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน
500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผูถ้ ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วน ในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยเรี ยกชาระค่าหุ้น
ร้ อยละ 25 เป็ นจานวนเงิ น 1.25 ล้า นบาท บริ ษ ทั ฯได้ซ้ื อหุ ้นเพิ่ ม ทุ นของบริ ษ ทั ย่อยดัง กล่ าวเป็ น
จานวนเงิน 1.25 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 ในบริ ษทั ดังกล่าวทั้งหมด และใน
วันที่ 4 กันยายน 2562 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้เรี ยกชาระค่าหุ้นในส่ วนที่ยงั เรี ยกชาระไม่เต็มมูลค่าจาก
บริ ษ ัท ฯ อี ก ร้ อ ยละ 75 เป็ นจ านวนเงิ น 3.75 ล้า นบาท ซึ่ ง บริ ษ ัท ฯได้ช าระค่ า หุ้ น ดัง กล่ า วแล้ว
ทั้งจานวน
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 บริ ษทั ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิร์ค จากัด ได้เรี ยกชาระค่าหุ้นส่ วนที่ยงั ไม่ได้
เรี ยกชาระจานวน 4,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยเรี ยกเก็บชาระค่าหุ้นร้อยละ 22 ที่บริ ษทั
บิ๊ กแก๊ส เทคโนโลยี จากัด ยังค้างชาระเป็ นจานวนเงิ น 97 ล้านบาท ซึ่ งทาให้สัดส่ วนการถื อ หุ้น
เปลี่ยนจากร้อยละ 92.62 เป็ น ร้อยละ 93.07
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั นวรัตน์ บีเวอเรส จากัด ได้ตกลงที่จะไม่เรี ยก
ชาระค่าหุน้ ที่เหลือ
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 บริ ษทั ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิร์ค จากัด ได้เรี ยกชาระค่าหุ้นในส่ วนที่ยงั
ไม่ได้เรี ยกชาระจานวน 4,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยเรี ยกเก็บชาระค่าหุ้นร้อยละ 53
ที่บริ ษทั บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จากัด ยังค้างชาระเป็ นจานวนเงิน 240.5 ล้านบาท ซึ่งทาให้สัดส่วนการ
ถือหุน้ เปลี่ยนจากร้อยละ 93.1 เป็ น ร้อยละ 94.0
เมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม 2562 คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้มีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั ฯ นาเสนอต่อที่ประชุม
วิ ส ามัญ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก ารเข้า ท ารายการลงทุ น ในหุ ้ น สามัญ ของบริ ษ ัท บิ๊ ก แก๊ ส
เทคโนโลยี จากัด (“Biggas”) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ฯ จะเข้าทารายการรับโอนหุ้นสามัญของ
Biggas จ านวน 39,999,998 หุ้น คิ ด เป็ นสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 49 ของจ านวนหุ้น ที่ อ อกและช าระแล้ว
ทั้งหมดของ Biggas คิดเป็ นมูลค่ารวม 4,263,000,000 บาท (“หุ้นสามัญของ Biggas”) จาก บริ ษทั
บีจีที โฮลดิ้ง จากัด (“BGTH”) ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะชาระค่าตอบแทนสาหรับธุ รกรรมการรับโอนกิจการ
ทั้ง หมดให้กับ BGTH ด้วยหุ ้นสามัญเพิ่ ม ทุ นที่ อ อกใหม่ ข องบริ ษ ัท ฯ จานวน 4,981,094,116 หุ้น
มู ล ค่ า ที่ ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็ นสัดส่ ว นร้ อยละ 42 ของจานวนหุ้นที่ อ อกและชาระแล้ว
ทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ภายหลังการเพิ่มทุน โดยกาหนดราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่
ราคาหุ้นละ 0.86 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 4,263,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง
ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ให้แก่ BGTH เพื่อเป็ นค่าตอบแทนธุรกรรมการรับโอน
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กิจการทั้งหมดแทนการชาระค่าตอบแทนด้วยเงินสด (Payment in Kind) โดยเมื่อวันที่ 25 กันยายน
2562 บริ ษทั ฯได้ชาระค่าตอบแทนสาหรับธุ รกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้กบั BGTH ด้วยหุ้น
สามัญ เพิ่ ม ทุ น ที่ อ อกใหม่ เ รี ยบร้ อ ยแล้ว และจากรายการดั ง กล่ า วท าให้ เ กิ ด ส่ ว นต่ า จากการ
เปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษทั ย่อย ซึ่งเป็ นผลต่างระหว่างมูลค่าหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯกับ
ราคาขายหุน้ สามัญของ Biggas จานวน 3,462,120,906 บาท
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 บริ ษทั ไบโอกรี น เอนเนอร์ ยี 7 จากัด ได้ออกหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ นจานวน
72,500 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผูถ้ ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วน ในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยเรี ยกชาระค่าหุ้น
ร้ อยละ 100 เป็ นจานวนเงิ น 0.7 ล้า นบาท บริ ษ ทั ฯได้ซ้ื อหุ ้นเพิ่ ม ทุ นของบริ ษ ทั ย่อ ยดังกล่าวเป็ น
จานวนเงิน 0.7 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 ในบริ ษทั ดังกล่าว
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 บริ ษทั เพาเวอร์ วี กรี น จากัด ได้ออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 185,000
หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผูถ้ ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วน ในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยเรี ยกชาระค่าหุ้นร้อยละ
100 เป็ นจานวนเงิน 18.5 ล้านบาท บริ ษทั ฯได้ซ้ื อหุ ้นเพิ่มทุนของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเป็ นจานวนเงิ น
18.5 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 ในบริ ษทั ดังกล่าว
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 บริ ษทั ไบโอโกกรี น จากัด ได้ออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 430,000 หุ้น
เพื่อเสนอขายต่อผูถ้ ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในราคาหุน้ ละ 44.35 บาท โดยเรี ยกชาระค่าหุ้นร้อยละ 100
เป็ นจานวนเงิน 19.1 ล้านบาท บริ ษทั ฯได้ซ้ื อหุ ้นเพิ่มทุนของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเป็ นจานวนเงิน 19.1
ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 ในบริ ษทั ดังกล่าว
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 บริ ษทั เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ ยี จากัด ได้ออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน
4,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วน ในราคาหุน้ ละ 10 บาท โดยเรี ยกชาระค่าหุ้น
ร้อยละ 100 เป็ นจานวนเงิน 40.0 ล้านบาท บริ ษทั พีเอสที เอนเนอร์ ยี จากัด ได้ซ้ื อหุ ้นเพิ่มทุนของ
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวเป็ นจานวนเงิน 40.0 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่ วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริ ษทั
ดังกล่าว
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 บริ ษทั เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรี น เพาเวอร์ จากัด ได้ออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน
จานวน 19,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผูถ้ ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วน ในราคาหุ้นละ 1,000 บาท โดยเรี ยก
ช าระค่ า หุ้นร้ อยละ 100 เป็ นจานวนเงิ น 19.0 ล้า นบาท บริ ษ ทั ฯได้ซ้ื อหุ ้นเพิ่ ม ทุ นของบริ ษ ทั ย่อย
ดังกล่าวเป็ นจานวนเงิน 19.0 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 ในบริ ษทั ดังกล่าว
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 บริ ษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี จากัด ได้ออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 457,000
หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผูถ้ ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วน ในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยเรี ยกชาระค่าหุ้นร้อยละ
100 เป็ นจานวนเงิน 45.7 ล้านบาท บริ ษทั ฯได้ซ้ื อหุ ้นเพิ่มทุนของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเป็ นจานวนเงิ น
45.7 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 ในบริ ษทั ดังกล่าว
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เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 บริ ษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จากัด ได้เรี ยกชาระค่าหุ้นในส่วนที่ยงั เรี ยก
ชาระไม่เต็มมูลค่าจากบริ ษทั จานวน 10,000,000 หุ้น อีกร้อยละ 51.5 เป็ นจานวนเงิน 51.5 ล้านบาท
บริ ษทั ได้ชาระค่าหุน้ ดังกล่าวแล้วทั้งจานวน
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 บริ ษทั ฯได้ขายเงินลงทุนในบริ ษทั ไบโอกรี น เอนเนอร์ยี 7 จากัด ให้กบั
บริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันเป็ นจานวนเงินรวม 28.8 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 บริ ษทั พีเอสทีซี อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ได้เรี ยกชาระค่าหุ ้นในส่ วน
ที่ยงั เรี ยกชาระไม่เต็มมูลค่าจากบริ ษทั พีเอสที เอ็นเนอร์ยี จากัด จานวน 0.09 ล้านบาท และได้ออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 570,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผูถ้ ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนในราคาหุ้นละ 10
บาท รวมเป็ นเงิน 5.7 ล้านบาท บริ ษทั พีเอสที เอ็นเนอร์ ยี จากัด ได้ซ้ื อหุ ้นเพิ่มทุนของบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวเป็ นจานวน 5.7 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งบริ ษทั บิ๊ ก เพาเวอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อยในประเทศไทย บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมี ทุนจดทะเบีย น 1 ล้านบาท โดยบริ ษทั ลงทุ นใน
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวอัตราร้อยละ 100
ในเดือนพฤศจิกายน 2562 บริ ษทั เจเอ็น เอ็นเนอร์ จี คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ได้ออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุ น
จานวน 43,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผูถ้ ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนในราคาหุ้นละ 5 บาท รวมเป็ นเงิน
217.5 ล้านบาท บริ ษทั บิ๊ กแก๊ส เทคโนโลยี จากัด ได้ซ้ื อหุ ้นเพิ่มทุนของบริ ษทั ย่อยดังกล่า ว เป็ น
จานวน 217.5 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งบริ ษทั ทีเอสเอชไอ เอนจิเนียริ ง จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย
ในประเทศไทย บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีทุนจดทะเบี ยน 1 ล้านบาท โดยบริ ษทั ลงทุนในบริ ษ ัทย่อย
ดังกล่าวอัตราร้อยละ 90 ซึ่ งบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้เรี ยกชาระค่าหุ้นจากบริ ษทั ฯร้อยละ 25 เป็ นเงิน
จานวน 225,000 บาท บริ ษทั ฯได้ชาระค่าหุน้ ดังกล่าวแล้วทั้งจานวน
รายการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยบางส่วน
เมื่ อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 บริ ษ ทั บิ๊ ก แก๊ ส เทคโนโลยี จากัด ได้จาหน่ ายหุ้นสามัญ ของบริ ษ ัท
ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิร์ค จากัด บางส่วนให้กบั บริ ษทั ในต่างประเทศแห่งหนึ่งจานวน 511,956 หุน้ ใน
ราคาหุน้ ละ 413.39 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หัก: ภาษีที่เกี่ยวข้องบนงบการเงินรวม
เงินสดรับสุทธิจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หัก: ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
211,640
(26,780)
184,860
(20,850)
164,010
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จากการจาหน่ายหุน้ สามัญของบริ ษทั ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิร์ค จากัด ทาให้บริ ษทั บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี
จากัด มีสัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิร์ค จากัด ลดลงจากร้อยละ 100 เป็ นร้อยละ
96.21
เมื่ อวันที่ 31 มกราคม 2562 บริ ษ ทั บิ๊ ก แก๊ ส เทคโนโลยี จากัด ได้จาหน่ า ยหุ ้น สามัญของบริ ษ ัท
ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิร์ค จากัด ให้กบั บริ ษทั ในต่างประเทศแห่ งหนึ่ งจานวน 568,044 หุ้น ในราคา
หุน้ ละ 411.23 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หัก: ภาษีที่เกี่ยวข้องบนงบการเงินรวม
เงินสดรับสุทธิจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หัก: ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
233,596
(29,467)
204,129
(37,471)
166,658

จากการจาหน่ายหุน้ สามัญของบริ ษทั ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิร์ค จากัด ทาให้บริ ษทั บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี
จากัด มีสัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษทั ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิร์ค จากัด ลดลงจากร้อยละ 96.21 เป็ น
ร้อยละ 92.00
บริ ษทั บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จากัด “Biggas” ได้ลงนามในข้อตกลงเพิ่มเติมในสัญญาซื้ อขายหุ ้นกับ
ผูถ้ ือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย ซึ่งระบุขอ้ ปฏิบตั ิและเงื่อนไขบางประการ ซึ่งทาให้เกิด
ความเป็ นไปได้ค่ อนข้า งแน่ ที่ จะก่ อให้เกิ ดภาระผูกพันซึ่ งข้อตกลงเพิ่ ม เติ ม ดัง กล่ า วมี อายุหนึ่ งปี
นับตั้งแต่วนั ที่ลงนามในข้อตกลงการให้สิทธิ แก่ผถู ้ ือหุ ้นที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยในการ
ขายหุ้นให้ Biggas หากผูถ้ ือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยใช้สิทธิ ในการขายหุ้นดังกล่าว
ทั้งหมดหรื อบางส่ วน Biggas ต้องซื้อหุน้ โดยไม่สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิในการขายหุน้ ดังกล่าวได้
Biggas บันทึกมูลค่าหนี้ สินดังกล่าว โดยใช้ราคาตามที่ตกลงกันซึ่ งคือราคาที่ผูถ้ ือหุ ้นจ่ายซื้ อ มูลค่า
หนี้ สินจากสิ ทธิ ดงั กล่าวแสดงเป็ นหนี้ สินที่เกิดจากสิ ทธิ ที่ออกให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นที่ไม่มีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อยในการขายหุ้นให้ Biggas และแสดงเป็ นส่ วนหักจากส่ วนของผู ม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มี
อานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยในการขายหุน้ ให้ Biggas และส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษทั ย่อยในงบแสดงฐานะทางการเงินรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู ้
ถือหุ้นรวม โดยเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 Biggas ได้ทาการซื้ อคืนและชาระค่าหุ ้นดังกล่าวให้แก่ผู ้
ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุมในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวแล้ว และทาให้ Biggas มีสัดส่ วนการถือหุ้นใน
บริ ษทั ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิร์ค จากัด เพิม่ ขึ้นจากร้อยละ 92 เป็ นร้อยละ 100
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เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 บริ ษทั บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จากัด ได้ทาสัญญาขายเงินลงทุนในหุน้ สามัญ
ของบริ ษทั ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิร์ค จากัด ให้กบั บริ ษทั แห่ งหนึ่ งในประเทศจานวน 7,739,998 หุ้น
ในราคาหุน้ ละ 374.87 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่าย: พันบาท)
งบการเงินรวม
1,661,500
1,240,000
2,901,500
(1,498,142)
1,403,358

เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
รวมราคาขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยส่วนที่ขาย
กาไรจากขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยมีกาหนดชาระภายใต้เงื่อนไขบางประการที่ระบุในสัญญา
โดยเงื่ อนไขที่ ส าคัญคื อ บริ ษ ทั บิ๊ ก แก๊ ส เทคโนโลยี จากัด ดาเนิ นการให้บ ริ ษ ทั ไทย ไปป์ ไลน์
เน็ตเวิร์ค จากัด เข้าลงนามในสัญญากูย้ มื เพื่อก่อสร้างโครงการขยายระบบการขนส่ งน้ ามันทางท่อ
ปั จจุบนั บริ ษทั บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จากัด อยู่ระหว่างดาเนิ นการให้บริ ษทั ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิร์ค
จากัด ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
จากการจาหน่ายหุน้ สามัญของบริ ษทั ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิร์ค จากัด ทาให้บริ ษทั บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี
จากัด มีสัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิร์ค จากัด ลดลงจากร้อยละ 100 เป็ นร้อยละ
57 รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงอานาจควบคุมส่ งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เป็ นเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ในระหว่างปี 2562 บริ ษทั ฯได้รับเงินปั นผลจากบริ ษทั ย่อยจานวน 143.6 ล้านบาท (2561: 21.1 ล้าน
บาท)
13.2 รายละเอียดของบริ ษทั ย่อยซึ่งมีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมที่มีสาระสาคัญ
(หน่วย: พันบาท)
สัดส่วนที่ถือโดย
ส่วนได้เสี ย
บริ ษทั
ที่ไม่มีอานาจควบคุม
2562
2561
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง
บริ ษทั นวรัตน์
บีเวอร์เรส จากัด
49.00
49.00
บริ ษทั บิ๊กแก๊ส
เทคโนโลยี จากัด
และบริ ษทั ย่อย
100.00
49.00

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แบ่ง
ให้กบั ส่วนได้เสี ยที่ไม่มี
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจ
อานาจควบคุมในบริ ษทั
ควบคุมในบริ ษทั ย่อยสะสม
ย่อยในระหว่างปี
2562
2561
2562
2561

เงินปันผลจ่ายให้กบั
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจ
ควบคุมในระหว่างปี
2562
2561

3,920

7,229

(3,309)

(4,874)

-

-

-

814,683

7,053

32,365

-

6,000
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13.3 ข้อมู ล ทางการเงิ น โดยสรุ ป ของบริ ษ ัทย่อยที่ มี ส่ ว นได้เสี ย ที่ ไ ม่มี อ านาจควบคุ มที่ มี ส าระส าคัญ
ซึ่งเป็ นข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน
บริษัทย่ อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง
บริ ษทั นวรัตน์ บีเวอร์เรส จากัด
สรุ ปรายการฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

2562
6,866
60,377
87,475
3,398

(หน่วย: พันบาท)
2561
4,269
66,857
76,520
11,484

สรุ ปรายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้

รายได้
ขาดทุน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

(หน่วย: พันบาท)
2562
2561
14,387
8,467
(6,753)
(9,947)
(6,753)
(9,947)

สรุ ปรายการกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

2562
(614)
(5,765)
8,087
(1,708)

(หน่วย: พันบาท)
2561
(215)
7,134
(5,036)
1,883
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บริ ษทั บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จากัด
สรุ ปรายการฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
2562
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

1,783,244
2,323,969
1,222,587
18,835

(หน่วย: พันบาท)
2561
597,874
1,921,500
637,501
75,288

สรุ ปรายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และตั้งแต่วนั ที่ซ้ือกิจการ
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี้
2562
รายได้
กาไร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

3,276,869
1,145,012
1,145,012

(หน่วย: พันบาท)
2561
1,912,917
166,370
(255)
166,115

สรุ ปรายการกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และตั้งแต่วนั ที่ซ้ื อกิจการจนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี้
2562
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ

512,035
(812,019)
705
(299,279)

(หน่วย: พันบาท)
2561
(54,575)
(407,136)
318,578
(143,133)
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14. เงินลงทุนในการร่ วมค้ า
14.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนในการร่ วมค้าซึ่ งเป็ นเงินลงทุนในกิจการที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั อื่นควบคุมร่ วมกัน ตามที่
แสดงในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
บริ ษทั

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ลักษณะธุรกิจ

ถือหุ้นโดยบริ ษทั บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั ไทย ไปป์ ไลน์ ขนส่ งน้ ามันโดยระบบ
เน็ตเวิร์ค จากัด
ขนส่ งทางท่อ

ไทย

สัดส่ วนเงินลงทุน
31 ธันวาคม
2562

31 ธันวาคม
2561

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

55.4

-

รวม

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสี ย

ราคาทุน
31 ธันวาคม
2562

31 ธันวาคม
2561

31 ธันวาคม
2562

31 ธันวาคม
2561

3,724,906

-

3,724,944

-

3,724,906

-

3,724,944

-

14.2 ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯรับรู ้ ส่วนแบ่งกาไร/ขาดทุน ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และเงินปั นผลรับ
จากการลงทุนในการร่ วมค้าในงบการเงินรวมดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

การร่ วมค้า
บริ ษทั ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิร์ค จากัด

รวม

ส่วนแบ่งกาไร/ขาดทุนจาก
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
ในระหว่างปี
2562
38
38

งบการเงินรวม
ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ในระหว่างปี
2562
-

เงินปันผลที่บริ ษทั ฯรับ
ในระหว่างปี
2562
-
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14.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของการร่ วมค้าที่มีสาระสาคัญ
สรุ ปรายการฐานะทางการเงิน
(หน่วย: พันบาท)
บริ ษทั ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิร์ค จากัด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ - สุ ทธิ
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
สัดส่ วนตามส่ วนได้เสียของกิจการในสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
การตัดรายการระหว่างกัน
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสียของกิจการในการร่ วมค้า

2562
240,529
12,049
2,242,409
(119,585)
(1,476)

2561
2,597
16,897
624,711
(82,500)
(10,179)
(1,388)

2,373,926
55.4%
1,315,155
1,315,155

550,138
92%
506,127
97,744
603,871

สรุ ปรายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย: พันบาท)
บริ ษทั ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิร์ค จากัด

รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ขาดทุนสุทธิ

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
1,971
924
13
1,028
(3,179)
(3,126)
(17)
(16)
(1,212)
(1,190)
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14.4 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ในเดือนกันยายน 2562 จากการที่บริ ษทั บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จากัด (ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “Biggas”) ขาย
เงินลงทุนบางส่ วน บริ ษทั ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิร์ค จากัด (ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่า “TPN”) ทาให้สัดส่ วน
ในการถือหุ้นใน TPN ลดลงเหลือร้อยละ 57 รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงอานาจควบคุมส่ งผลให้มีการ
เปลี่ยนแปลงสถานะเงินลงทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเป็ นเงินลงทุนในการร่ วมค้า โดย Biggas ได้
บันทึกมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 3,396 ล้านบาท
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาจาก TPN ณ วันที่เปลี่ยนสถานการณ์ลงทุนมี
รายละเอียดดังนี้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ
สิ นทรัพย์ สุทธิของ TPN
สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)
สิ นทรัพย์สุทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริ ษทั
บวก: ผลแตกต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วันเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนกับ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของการร่ วมค้า
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในการร่ วมค้า

พันบาท
483
10,605
57,473
371,290
73
1,310,909
(20,137)
(6,290)
(549)
1,723,857
57
982,598
2,413,577
3,396,175
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ในปัจจุบนั Biggas อยู่ระหว่างดาเนินการเพื่อจัดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้มาและ
หนี้ สินที่ รับมา ณ วันเปลี่ยนสถานการณ์ ลงทุน เพื่อปั นส่ วนต้นทุนการเปลี่ยนสถานการณ์ ลงทุน
ให้ แ ก่ ร ายการดัง กล่ า ว โดยการวัด มู ล ค่ า นี้ ส่ ว นใหญ่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ การระบุ แ ละวัด มู ล ค่ า
สิ นทรัพย์ไ ม่มีตวั ตนและสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนบางรายการ ซึ่ งจะถูกดาเนิ นการให้แล้วเสร็ จภายใน
ระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ เปลี่ยนสถานการณ์ลงทุนตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การรวมธุรกิจ โดยในระหว่างช่วงเวลาในการวัดมูลค่านี้
หาก Biggasได้รับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริ งและสถานการณ์ แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่
เปลี่ยนสถานะการลงทุน TPN จะทาการปรับปรุ งประมาณการที่เคยรับรู ้ไว้ ณ วันเปลี่ยนสถานการณ์
ลงทุนเพื่อสะท้อนข้อมูลเพิ่มเติ มที่ เกี่ ยวข้องกับข้อเท็จจริ งและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วัน
เปลี่ยนสถานะการลงทุน โดย Biggas บันทึกผลแตกต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วันเปลี่ยนสถานะ
เงินลงทุนกับมูลค่าสุ ทธิ ของการร่ วมค้าจานวน 2,414 ล้านบาท รวมไว้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ภายใต้หวั ข้อ “เงินลงทุนในการร่ วมค้า”
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 บริ ษทั ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิร์ค จากัด ได้ออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน
3,315,000 หุ ้น เพื่อเสนอขายต่อบริ ษทั บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จากัด ในราคาหุ ้นละ 100 บาท โดยเรี ยก
ช าระค่ า หุ ้ น ทั้ง หมดเป็ นจ านวนเงิ น 331,500,000 บาท และได้อ อกหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน
3,185,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อบริ ษทั แห่ งหนึ่ งในประเทศในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยเรี ยกชาระ
ค่าหุน้ ทั้งหมดเป็ นจานวนเงิน 318,500,000 บาท
จากการเพิ่มทุนหุน้ สามัญของบริ ษทั ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิร์ค จากัด ทาให้บริ ษทั บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี
จากัด มี สัดส่ วนการถื อหุ้นในบริ ษ ทั ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิร์ค จากัด ลดลงจากร้ อยละ 57.0 เป็ น
ร้อยละ 55.4
15. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ร่ ว มตามที่ แ สดงในงบการเงิ น รวม ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 และ 2561 มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
บริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ถือหุ้นโดยบริ ษทั เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชัน่ จากัด
บริ ษทั เจเอ็น-เอสที บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ไทย
จากัด
เพื่อให้เช่า
รวม

สัดส่วนเงินลงทุน
2562
2561
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
-
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ราคาทุน
2562
2561

(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2562
2561

-

2,450

-

2,450

-

2,450

-

2,450
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เมื่ อ วัน ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท ฯมี ม ติ อ นุ มัติ ใ ห้ บ ริ ษัท เจเอ็ น
เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชัน่ จากัด (บริ ษทั ย่อย) เข้าถือหุน้ ในบริ ษทั เจเอ็น-เอสที จากัด ซึ่งประกอบธุรกิจ
การบริ หารอสังหาริ มทรัพย์เพื่อให้เช่า สัดส่ วนการลงทุนร้อยละ 49 จานวนเงิน 2.45 ล้านบาท โดย
บริ ษทั ดังกล่าวจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 และมีทุนจด
ทะเบียน 5 ล้านบาท
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั เจเอ็น-เอสที จากัด (“JN-ST”) ซึ่ง
เป็ นบริ ษทั ร่ วมที่บริ ษทั เจเอ็น เอ็นเนอร์จี จากัด ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 49 มีมติอนุมตั ิให้เลิกกิจการ
โดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยได้จดทะเบียนเลิกบริ ษทั กับกระทรวงพาณิชย์โดยนาย
ทะเบี ยนได้รับจดทะเบียนไว้แล้วเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 และได้ดาเนิ นการชาระบัญชี เสร็ จ
เรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ร่ วมดังกล่าวไม่มีการจ่ายเงินปันผล
16. เงินลงทุนอื่น
เงินลงทุนอื่นตามที่แสดงในงบการเงิน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
บริ ษทั

บริ ษทั พีวี กรี น จากัด
บริ ษทั ไลท์อพั ดีไซน์ จากัด
บริ ษทั ทริ ปเปิ้ ล เอส อีโค่ จากัด
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
รวม

ทุนเรี ยกชาระแล้ว
2562
2561
18,000
75,800
60,000

18,000
75,800
60,000

งบการเงินรวม
สัดส่วนเงินลงทุน
2562
2561
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
19.99
19.99
10.00
10.00
15.00
15.00

ราคาทุน
2562

2561

3,598
20,000
9,000
(9,000)
23,598

3,598
20,000
9,000
32,598

(หน่วย: พันบาท)
บริ ษทั

บริ ษทั พีวี กรี น จากัด
บริ ษทั ไลท์อพั ดีไซน์ จากัด
รวม

ทุนที่เรี ยกชาระแล้ว
2562
2561
18,000
75,800

18,000
75,800

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่วนเงินลงทุน
2562
2561
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
19.99
19.99
10.00
10.00

ราคาทุน
2562
3,598
20,000
23,598

2561
3,598
20,000
23,598
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17. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)

ที่ดิน

อาคารและ
ส่วนปรับปรุ ง
อาคาร

อาคารและ
ส่วนปรับปรุ ง
อาคารโรงไฟฟ้า

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
436,538
51,985
444,164
ซื้อเพิ่ม
180,161
214
จาหน่าย
(510)
โอนเข้า (ออก)
4,025
3,080
โอนไปเป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
221,600
93,194
เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
838,299
148,908
447,244
ซื้อเพิ่ม
27,886
51
117
จาหน่าย
ตัดจาหน่าย
โอนเข้า (ออก)
(38,946)
152
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุน
(157,552)
ในบริ ษทั ย่อยเป็ นการร่ วมค้า
708,633
110,013
447,513
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
19,482
52,061
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
7,440
17,036
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่วนที่จาหน่าย
(136)
โอนไปเป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
3,580
เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
30,366
69,097
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
7,771
17,015
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่วนที่จาหน่าย
โอนเข้า (ออก)
(5,400)
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อยเป็ นการร่ วมค้า
32,737
86,112
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเผื่อสินทรัพย์ด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
-dl
7,425
เพิ่มขึ้น
ลดลง
7,425
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
838,299
118,542
370,722
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
708,633
77,276
353,976
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
2561 (จานวน 93.3 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริ การส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)
2562 (จานวน 96.3 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริ การส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์โรงไฟฟ้า

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
เครื่ องมือและ
เครื่ องใช้สานักงาน
อุปกรณ์
และคอมพิวเตอร์

ยานพาหนะ

อุปกรณ์
สาหรับให้เช่า

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

1,508,572
354,629
(316,258)
192,631
1,739,574
9,418
(1,650)
(34,866)
36,146

15,160
2,506
(413)
78,974
96,227
2,097
(8,120)
48,370

22,039
8,082
(427)
52
(24)
449
30,171
828
(119)
-

84,596
4,014
(10)
88,600
2,860
(14,063)
10,291

9,315
9,315
-

457,476
284,416
(1)
(199,788)
349
542,452
155,542
(21,163)
(56,013)

3,029,845
834,022
(317,619)
(24)
394,566
3,940,790
198,799
(23,952)
(56,029)
-

1,748,622

138,574

(782)
30,098

(2,493)
85,195

9,315

(212,114)
408,704

(372,941)
3,686,667

211,826
63,857
(14,889)
260,794
67,479
(570)
-

6,756
5,263
(413)
3,186
14,792
5,913
(1,083)
5,400

16,347
3,777
(211)
(1)
282
20,194
3,182
(119)
-

34,805
11,304
(10)
46,099
10,281
(8,352)
-

7,320
1,635
8,955
355
-

-

348,597
110,312
(15,659)
(1)
7,048
450,297
111,996
(10,124)
-

327,703

25,022

(383)
22,874

(1,266)
46,762

9,310

-

(1,649)
550,520

59,663
(1,062)
58,601

1,760
1,760

-

1,750
974
(1,692)
1,032

-

-

68,838
2,734
(2,754)
68,818

1,419,117
1,362,318

81,435
111,792

9,977
7,224

40,751
37,401

360
5

542,452
408,704

3,421,655
3,067,329
110,312
111,996

42

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน

อาคารและส่วน
ปรับปรุ ง
อาคาร

อาคารและ
ส่วนปรับปรุ ง
อาคารโรงไฟฟ้า

แผงโซล่าเซลล์
และอุปกรณ์อื่น

เครื่ องมือและ
อุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง เครื่ องใช้
สานักงาน
และคอมพิวเตอร์

ยานพาหนะ

อุปกรณ์
สาหรับให้เช่า

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย

65,837
-

35,399
30
-

71,735
-

214,459
177,227
(182,796)

4,293
124
-

12,470
379
-

2,077
-

9,315
-

415,585
177,760
(182,796)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย

65,837
7,093
-

35,429
-

71,735
-

208,890
5,570
-

4,417
10
-

12,849
311
(119)

2,077
-

9,315
-

410,549
12,984
(119)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

72,930

35,429

71,735

214,460

4,427

13,041

2,077

9,315

423,414

ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่วนที่จาหน่าย

-

16,681
1,585
-

3,684
2,863
-

10,839
8,684
(8,229)

3,705
273
-

10,801
713
-

1,578
5
-

7,320
1,635
-

54,608
15,758
(8,229)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่วนที่จาหน่าย

-

18,266
1,444
-

6,547
2,863
-

11,294
14,832
-

3,978
202
-

11,514
611
(119)

1,583
3
-

8,955
355
-

62,137
20,310
(119)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

-

19,710

9,410

26,126

4,180

12,006

1,586

9,310

82,328

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

65,837

17,163

65,188

197,596

439

1,335

494

360

348,412

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

72,930

15,719

62,325

188,334

247

1,035

491

5

341,086

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
2561 (จานวน 13.6 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริ การส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

15,758

2562 (จานวน 18.3 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริ การส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

20,310
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ที่ ดิ น พร้ อ มสิ่ ง ปลู ก สร้ า งของบริ ษ ัท ฯถู ก น าไปจดจ านองไว้กับ สถาบัน การเงิ น แห่ ง หนึ่ งเพื่ อ
ค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อของบริ ษทั ฯ
ที่ดิน อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร เครื่ องจักร แผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่ง
เป็ นส่วนหนึ่งของโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริ ษทั บางแห่ งถูกนาไปจดจานองเพื่อค้ าประกันเงินกูร้ ะยะยาว
จากสถาบันการเงินของบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มียานพาหนะและอุปกรณ์ซ่ ึ งได้มาภายใต้สัญญาเช่าซื้ อ โดยมี
มู ล ค่ า สุ ท ธิ ตามบัญชี เป็ นจานวนประมาณ 302 ล้านบาท (2561: 351 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษ ทั ฯ:
162 ล้านบาท 2561: 170 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีอุปกรณ์จานวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้
งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรั พย์ดังกล่าวมี จานวนเงิ นประมาณ
62 ล้านบาท (2561: 51 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 33 ล้านบาท 2561: 31 ล้านบาท)
18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สิ ทธิในการผลิต
และการ
จาหน่ายไฟฟ้า
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ซื้อเพิ่ม
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริ ษทั ย่อย
รับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซื้อเพิ่ม
ตัดจาหน่าย
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงประเภท
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเป็ นการร่ วมค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์

รวม

297,187
297,187
(7,000)

4,122
1,885
21
24
6,052
280
-

301,309
1,885
21
24
303,239
280
(7,000)

290,187

(141)
6,191

(141)
296,378
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สิ ทธิในการผลิต
และการ
จาหน่ายไฟฟ้า
ค่าตัดจาหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริ ษทั ย่อย
รับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงประเภท
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเป็ นการร่ วมค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์

รวม

17,165
10,749
27,914
9,514

2,641
848
1
1
3,491
729

19,806
11,597
1
1
31,405
10,243

37,428

(68)
4,152

(68)
41,580

269,273

2,561

271,834

252,759

2,039

254,798

สิ ทธิในการผลิตและการจาหน่ายไฟฟ้า ที่ได้มาจากการซื้ อบริ ษทั ย่อยออกให้โดยหน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้องและมีระยะเวลาการได้รับสิ ทธิ 25 ปี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ซื้อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซื้อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

3,744
616
4,360
88
4,448
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ค่าตัดจาหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

2,511
671
3,182
522
3,704
1,178
744

19. ค่าความนิยม
รายการเปลี่ยนแปลงของค่าความนิยมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
1,342,987
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเป็ นการร่ วมค้า
(773,608)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
569,379
กลุ่มบริ ษทั ปั นส่ วนค่าความนิ ยมที่เกิดจากการซื้ อธุ รกิจให้กบั กลุ่มของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสด เพื่อทดสอบการด้อยค่าประจาปี 2562 ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ค่าความนิยม

ธุรกิจสถานีบริ การ
ก๊าซธรรมชาติ
11,169

งบการเงินรวม
ธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียมเหลว
558,210

รวม
569,379

กลุ่มบริ ษทั พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของกลุ่มของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจาก
มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิง
จากประมาณการทางการเงิน และมีขอ้ สมมติที่สาคัญสาหรับการประมาณการกระแสเงินสดสาหรับ
การทดสอบการด้อยค่าสาหรับปี ปั จจุบนั เกี่ยวกับอัตราการเติบโตของรายได้และอัตราคิดลด ซึ่ ง
ได้รับอนุมตั ิจากฝ่ ายบริ หาร
ฝ่ ายบริ หารพิจารณาแล้วเชื่อว่าค่าความนิยมดังกล่าวไม่เกิดการด้อยค่า
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20. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ น
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )
2562
2561
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท

MOR
4, 4.2, 4.35, 4.5,
MLR - 1.25,
MLR - 2
MMR, MLR - 0.5,
MLR -2, BR + 0.5

MOR - 1.375
4, 4.1, 4.35, 4.5,
5.80709,
MLR - 1.25,
MLR - 2
MMR, MLR - 0.5,
MLR -2, BR + 0.5

รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
2561
55,320

43,483

-

-

265,000

368,500

265,000

250,000

368,132
688,452

83,940
495,923

253,443
518,443

83,940
333,940

วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารค้ าประกันโดยการจดจานาบัญชี เงินฝากประจาของกลุ่มบริ ษทั และ
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินค้ าประกันโดยการจานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ฯ
21. เจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีอ้ ื่น

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินรวม
2562
2561
78
120,951
171,283
217
74
49,078
29,682
6,915
8,072
289,263
106,157
466,424
315,346

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
78
25,906
51,090
243
158
6,216
9,461
15,448
11,275
4,753
6,786
79,197
73,784
131,763
152,632
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22. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกีย่ วข้ องกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันที่แสดงในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

18,739
18,739

ในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
205,700
205,700

(6,000)
(6,000)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
218,439
218,439
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

6,000
6,000

ในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
205,700
205,700

(6,000)
(6,000)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
205,700
205,700

เงิ น กู้ยื ม ระยะสั้ นจากกิ จ การที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ประกอบไปด้ว ยเงิ น กู้ยื ม ที่ ไ ม่ มี ห ลัก ประกัน
มี ระยะเวลา 3-6 เดื อน และเงิ นกู้ยืมที่ ไ ม่มี หลัก ประกัน มี ก าหนดชาระคืนเมื่ อทวงถาม โดยคิด
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5, 5.5 และ 6 ต่อปี (2561: ร้อยละ 5 ต่อปี )
23. หุ้นกู้
เมื่อวันที่ 30 สิ งหาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2559 ของบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุมตั ิการ
ออกและเสนอขายตราสารหนี้ ระยะสั้น และ/หรื อ ระยะยาวในรู ปแบบของตัว๋ แลกเงิน และ/หรื อ
หุ้นกูข้ องบริ ษทั ฯในวงเงินจานวนไม่เกิน 1,500 ล้านบาท หรื อเงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่าเพื่อใช้
ชาระหนี้เดิม เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั ฯ โดยเสนอ
ขายแก่ผลู ้ งทุนทัว่ ไป และ/หรื อ ผูล้ งทุนสถาบันทั้งในประเทศ และ/หรื อต่างประเทศ
ในระหว่างปี 2561 และปี 2562 บริ ษทั ฯได้ออกหุ้นกูช้ นิด มีหลักประกัน/ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อ
ผูถ้ ือ มีผูแ้ ทนผูถ้ ือ/ไม่มีผูแ้ ทนถือหุ ้นและไม่ดอ้ ยสิ ทธิ โดยเสนอขายแก่ผูล้ งทุน และ/หรื อผูถ้ ือหุ้น
รายใหญ่ภายในประเทศซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

หุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

วันที่ออก

ครั้งที่ 2/2561

16 - 18 กรกฎาคม
5.4
2561
ครั้งที่ 3/2561
15 พฤศจิกายน
5
2561
ครั้งที่ 1/2562
17 พฤษภาคม
5
2562
หัก: ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้ อตัดจ่าย

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

เพิ่มขึ้น

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

อายุ

ครบกาหนด

ลดลง

1 ปี 6 เดือน

มกราคม 2563

398,800

-

-

398,800

6 เดือน

พฤษภาคม 2562

350,000

-

(350,000)

-

6 เดือน

พฤศจิกายน
2562

-

350,000

(350,000)

-

(4,095)

(181)

รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

744,705
(346,086)

398,619
(398,619)

หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

398,619

-

24. เงินกู้ยืมระยะยาว
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
เงินกู้
1

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
MLR - 1.25

2

MLR - 1.25

3

5.75

4

MLR - 2.025

5

MLR - 0.5

6

MLR - 1.5

7

MLR - 0.5

การชาระคืน
ชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็ นรายเดือน
เดือนละ 0.47 ล้านบาท ตามที่ระบุใน
สัญญาให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 7 ปี
นับแต่วนั เบิกรับเงินกู้
ชาระคืนเงินต้นเป็ นรายเดือน เดือนละ 0.30 0.38 ล้านบาท ตามที่ระบุในสัญญาให้เสร็จ
สิ้ นภายในระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนั เบิก
รับเงินกู้
ชาระคืนเงินต้นเป็ นรายเดือน เดือนละ 0.35
ล้านบาท ตามที่ระบุในสัญญาให้เสร็ จสิ้ น
ภายในระยะเวลา 7 ปี นับแต่วนั เบิกรับ
เงินกู้
ชาระคืนเงินต้นเป็ นรายเดือน เดือนละ 0.55
ล้านบาท ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 7 ปี
นับแต่วนั เบิกรับเงินกู้
ชาระคืนเงินต้นเป็ นรายเดือน เดือนละ 0.62
ล้านบาท ให้เสร็จสิ้ นภายในระยะเวลา 4 ปี
8 เดือน นับแต่วนั เบิกรับเงินกู้
ชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็ นรายเดือน
เดือนละ 2.98 ล้านบาทให้เสร็ จสิ้นภายใน
ระยะเวลา 7 ปี นับแต่วนั เบิกรับเงินกู้
ชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็ นรายเดือน
เดือนละ 1.78 ล้านบาท ให้เสร็ จสิ้ นภายใน
ระยะเวลา 4 ปี 8 เดือน นับแต่วนั เบิกรับ
เงินกู้

31 ธันวาคม
2562
-

31 ธันวาคม
2561
3,355

21,447

31 ธันวาคม
2562
-

31 ธันวาคม
2561
3,355

25,271

-

-

9,000

13,200

-

-

17,475

24,015

17,475

24,015

10,862

18,948

-

-

172,520

208,280

-

-

17,859

39,262

-

-
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
เงินกู้
8

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
MLR - 0.5

การชาระคืน
ชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็ นรายเดือน
เดือนละ 0.86 ล้านบาท ให้เสร็ จสิ้ นภายใน
ระยะเวลา 7 ปี 8 เดือน นับแต่วนั เบิกรับ
เงินกู้
9
4.85
ชาระคืนเงินต้นเป็ นรายเดือน เดือนละ 5.6
ล้านบาท ให้เสร็จสิ้ นภายในระยะเวลา 5 ปี
นับแต่วนั เบิกรับเงินกู้
10
6.25
ชาระคืนเงินต้นเป็ นรายเดือน เดือนละ 52,415
บาท ให้เสร็ จสิ้นภายในระยะเวลา 3 ปี
3 เดือน นับแต่เดือนที่เบิกรับเงินกู้
11
MLR - 1.25 ชาระคืนเงินต้นเป็ นรายเดือน เดือนละ 1.7
ล้านบาท ให้เสร็จสิ้ นภายในระยะเวลา 2 ปี
6 เดือน นับแต่เดือนที่เบิกรับเงินกู้
12
THBFIX
ชาระคืนเงินต้นเป็ นรายเดือน เดือนละ 0.58
6M+4%
ล้านบาท ให้เสร็จสิ้ นภายในระยะเวลา 3 ปี
2 เดือน นับแต่วนั เบิกรับเงินกู้
13
THBFIX
ชาระคืนเงินต้นเป็ นรายเดือน เดือนละ 2.47
6M+4%
ล้านบาท ให้เสร็จสิ้ นภายในระยะเวลา 3 ปี
2 เดือน นับแต่วนั เบิกรับเงินกู้
หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

31 ธันวาคม
2562
40,731

31 ธันวาคม
2561
51,017

240,800

31 ธันวาคม
2562

31 ธันวาคม
2561
-

-

308,000

-

-

1,311

1,940

-

-

29,600

-

-

-

18,800

-

-

-

81,430

-

-

-

(4,384)
657,451
(209,644)
447,807

(3,406)
689,882
(160,044)
529,838

17,475
(6,540)
10,935

27,370
(9,895)
17,475

เงินกูย้ ืมระยะยาวของกลุ่มบริ ษทั มีหลักประกันคือการจดจานองที่ดิน พร้อมสิ่ งปลูกสร้างของกลุ่ม
บริ ษทั การจานาเครื่ องจักร แผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริ ษทั การจานาสิ ทธิ
การรับเงินฝากธนาคารของกลุ่มบริ ษทั การโอนสิ ทธิการรับเงินจากการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคและการ
ไฟฟ้านครหลวง และการค้ าประกันโดยบริ ษทั ฯ
สัญญาเงินกูย้ ืมได้ระบุขอ้ ปฏิบตั ิและข้อจากัดบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การไม่ลดทุน
จดทะเบียนหรื อควบรวมกับนิติบุคคลอื่น การไม่จ่ายเงินปันผล การก่อหนี้ อื่น การดารงอัตราส่ วน
หนี้ สินต่อส่ วนทุนและอัตราส่ วนความสามารถในการชาระหนี้ ให้เป็ นไปตามสัญญา การดารงเงิน
ในบัญชีเงินฝากเพื่อสารองการชาระหนี้ เป็ นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ย่อยสองแห่งไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อจากัดบางประการที่ระบุใน
สัญญาได้ อย่า งไรก็ ตาม บริ ษ ทั ย่อยได้รับจดหมายผ่อ นปรนเงื่ อนไขจากธนาคารภายในวัน ที่
31 ธันวาคม 2561
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ย่อยสองแห่งไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อจากัดบางประการที่ระบุใน
สัญญาได้ อย่า งไรก็ ตาม บริ ษ ทั ย่อยได้รับจดหมายผ่อ นปรนเงื่ อนไขจากธนาคารภายในวัน ที่
31 ธันวาคม 2562
25. หนีส้ ินตามสั ญญาเช่ าซื้อและสัญญาเช่ าการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจาหน่าย
หัก: ค่าธรรมเนียมรอตัดจ่าย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
- สุ ทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
139,383
166,154
(14,679)
(20,652)
(1,463)
(1,751)
123,241
143,751
(22,543)
(21,052)

งบการเงินรวม
2562
2561
292,391
346,025
(30,255)
(42,412)
(2,852)
(3,413)
259,284
300,200
(50,415)
(46,851)
208,869

253,349

100,698

122,699

กลุ่ม บริ ษ ทั ได้ท าสั ญญาเช่ า การเงิ นกับ บริ ษ ทั ลี ส ซิ่ ง เพื่ อ เช่ า ยานพาหนะและอุ ป กรณ์ ใ ช้ใ นการ
ดาเนิ นงานของกิจการโดยมีกาหนดการชาระค่าเช่าเป็ นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดย
เฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 7 ปี
บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่าภายในหนึ่งปี ตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
ไม่เกิน 1 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

1 - 5 ปี

รวม

ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

รวม

ผลรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย
ทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงิน
รอการตัดบัญชี
ค่าธรรมเนียมรอตัดจ่าย

61,631

230,760

292,391

27,855

111,528

139,383

(10,655)
(561)

(19,600)
(2,291)

(30,255)
(2,852)

(5,024)
(288)

(9,655)
(1,175)

(14,679)
(1,463)

มูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่า
ที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

50,415

208,869

259,284

22,543

100,698

123,241
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(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
ไม่เกิน 1 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

1 - 5 ปี

รวม

ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

รวม

ผลรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย
ทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงิน
รอการตัดบัญชี
ค่าธรรมเนียมรอตัดจ่าย

60,078

285,947

346,025

27,313

138,841

166,154

(12,666)
(561)

(29,746)
(2,852)

(42,412)
(3,413)

(5,973)
(288)

(14,679)
(1,463)

(20,652)
(1,751)

มูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่า
ที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

46,851

253,349

300,200

21,052

122,699

143,751

26. สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จานวนเงินสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
แสดงได้ดงั นี้

สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
ส่วนที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ การในอดีตจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
แรงงาน
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เป็ นการร่ วมค้า
ส่วนที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
กาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดา้ น
ประชากรศาสตร์
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

งบการเงินรวม
2562
2561
13,331
9,926

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
9,497
8,308

3,400
275

2,161
151

1,776
205

980
90

2,621

-

2,145

-

(1,338)

-

-

-

18,289

(1,166)
60
2,199
13,331

13,623

(886)
(862)
1,867
9,497
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู ้ในรายการต่อไปนี้ ในส่ วนของกาไรหรื อ
ขาดทุน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
2562
2561

991
2,684
3,675

1,981
1,981

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน

545
1,767
2,312

1,070
1,070

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานของกลุ่มบริ ษทั ประมาณ 13 - 23 ปี (2561: 13 - 23 ปี ) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 16 ปี 2561: 16 ปี )
สมมติฐานที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

(ร้อยละต่อปี )

(ร้อยละต่อปี )

(ร้อยละต่อปี )

(ร้อยละต่อปี )

1.5 - 3.4

1.5 - 3.4

1.5 - 3.4

1.5 - 3.4

5.0

5.0

5.0

5.0

0.0 - 32.1

0.0 - 32.1

0.0 - 29.0

0.0 - 29.0

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน
(ขึ้นกับช่วงอายุ)

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
(2,253)
2,663
(1,667)
1,961
2,752
(2,361)
2,035
(1,753)
(2,564)
489
(1,901)
369
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(หน่วย: พันบาท)

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึ้น 1%
ลดลง 1%
เพิม่ ขึ้น 1%
ลดลง 1%
(2,085)
2,479
(1,530)
1,814
2,381
(2,046)
1,745
(1,504)
(2,281)
417
(1,632)
322

27. ทุนเรื อนหุ้น
ในเดือนกรกฎาคม 2561 มีการใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ PSTC-W1 จานวน 104,855,000 หน่วย
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 28.2 บริ ษทั ฯได้รับเงินเพิ่มทุนข้างต้นจานวนรวม 10,485,500 บาท และ
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ของบริ ษทั ฯเพิ่มจาก 2,131,056,430 บาท เป็ น 2,172,998,430 บาท
ในเดือนธันวาคม 2561 มีการใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ PSTC - ESOP จานวน 8,801,475 หน่วย
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 28.1 บริ ษทั ฯได้รับเงินเพิ่มทุนข้างต้นจานวนรวม 880,147 บาท และ
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ของบริ ษทั ฯเพิ่มจาก 2,172,998,430 บาท เป็ น 2,175,792,898 บาท
ในเดือนมกราคม 2562 มีการใช้สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ PSTC-W1 จานวน 323,394,618 หน่ วย
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 28.2 บริ ษทั ฯได้รับเงินเพิ่มทุนข้างต้นจานวนรวม 32,339,462 บาท และ
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ของบริ ษทั ฯเพิ่มจาก 2,175,792,898 บาท เป็ น 2,305,123,825 บาท
เมื่ อวันที่ 12 กุ ม ภาพันธ์ 2562 บริ ษ ทั ฯได้จดทะเบี ย นลดทุนจดทะเบี ยน จากทุนจดทะเบี ย นเดิม
จานวน 756,337,613.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 691,337,613.50 บาท โดยการตัดหุ้น
สามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายรวมจานวน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.10 บาท และเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 691,337,613.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 756,337,613.50
บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 650,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน
756,337,613.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 755,010,857.10 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่
ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ย งั ไม่ไ ด้ใช้สิทธิ ข องใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ค รั้ งสุ ดท้าย (PSTC-W1) รวม
จานวน 13,267,564 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน
755,010,857.10 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ จ านวน 690,010,857.10 บาท โดยการตัด หุ้ น จด
ทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายรวมจานวน 650,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท
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เมื่ อวันที่ 24 กันยายน 2562 บริ ษ ทั ฯ ได้จดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ นจดทะเบี ย น จากทุ นจดทะเบี ย นเดิ ม
690,010,857.10 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,188,120,268.70 บาท โดยการออกหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนจานวน 4,981,094,116 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีทุนที่ออกและชาระแล้ว
เพิ่มขึ้นเป็ น 11,859,747,896 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็ นเงิน 1,185,974,790 บาท
และส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นของบริ ษทั ฯเพิ่มจาก 2,305,123,825 บาท เป็ น 6,055,971,063 บาท เพื่อชาระ
ค่าตอบแทนสาหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้กบั BGTH
รายการกระทบยอดทุนเรื อนหุน้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
จานวนหุ้นสามัญ
บาท
จานวนหุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน
ณ วันต้นปี
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ลดทุนจดทะเบียน
ณ วันสิ้นงวด
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ณ วันต้นปี
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ณ วันสิ้นปี

บาท

7,563,376,135
5,631,094,116
(1,313,267,564)
11,881,202,687

756,337,614
563,109,411
(131,326,756)
1,188,120,269

7,563,376,135
7,563,376,135

756,337,614
756,337,614

6,555,259,162
4,981,094,116
323,394,618

655,525,916
498,109,412
32,339,462

6,441,602,687
113,656,475

644,160,269
11,365,647

11,859,747,896

1,185,974,790

6,555,259,162

655,525,916

28. ใบสาคัญแสดงสิทธิ
28.1 ใบสาคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯได้จดั สรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เพื่อซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ
ให้กบั พนักงานของบริ ษทั ฯจานวน 50,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้
จานวนหลักทรัพย์ที่เสนอ:
จานวนหุน้ ที่รองรับการใช้สิทธิ :
อายุใบสาคัญแสดงสิ ทธิ :
วันที่จดั สรร:
วันหมดอายุ:
ราคาจัดสรร:
ราคาการใช้สิทธิ:

50,000,000 หน่วย
50,000,000 หุน้
5 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
15 ธันวาคม 2557
15 ธันวาคม 2562
ไม่คิดมูลค่าหน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
0.10 บาทต่อหุน้
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อัตราการใช้สิทธิ:

วิธีการจัดสรร:

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุน้ สามัญ ทั้งนี้อตั รา
การใช้สิ ทธิ ส ามารถเปลี่ ย นแปลงได้ตามเงื่ อนไขการ
ปรับสิ ทธิ
บริ ษทั ฯจะจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิจากจานวน
ทั้งหมดของโครงการให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร :
พนักงาน ในอัตราร้อยละ 43 : 57

ระยะเวลาการใช้สิทธิ:
การใช้สิทธิครั้งที่ 1
เมื่อครบกาหนดระยะ 12 เดือน นับแต่วนั ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิสามารถ
ใช้สิทธิ ได้ร้อยละ 25 ของจานวนที่ ไ ด้รับการจัดสรร โดยสามารถใช้สิ ทธิ ไ ด้ใ นวันกาหนดการ
ใช้สิทธิ และทุก 6 เดือนหลังครบกาหนดใช้สิทธิครั้งนี้ ตลอดอายุใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
การใช้สิทธิครั้งที่ 2
เมื่อครบกาหนดระยะ 18 เดือน นับแต่วนั ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิสามารถ
ใช้สิทธิ ได้ร้อยละ 19 ของจานวนที่ ไ ด้รับการจัดสรร โดยสามารถใช้สิ ทธิ ไ ด้ใ นวันกาหนดการ
ใช้สิทธิ และทุก 6 เดือนหลังครบกาหนดใช้สิทธิครั้งนี้ ตลอดอายุใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
การใช้สิทธิครั้งที่ 3
เมื่อครบกาหนดระยะ 24 เดือน นับแต่วนั ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิสามารถ
ใช้สิทธิ ได้ร้อยละ 28 ของจานวนที่ ไ ด้รับการจัดสรร โดยสามารถใช้สิ ทธิ ไ ด้ใ นวันกาหนดการ
ใช้สิทธิ และทุก 6 เดือนหลังครบกาหนดใช้สิทธิครั้งนี้ ตลอดอายุใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
การใช้สิทธิครั้งที่ 4
เมื่อครบกาหนดระยะ 30 เดือน นับแต่วนั ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิสามารถ
ใช้สิทธิ ได้ร้อยละ 14 ของจานวนที่ได้รับการจัดสรร โดยสามารถใช้สิทธิ ได้ในวันกาหนดการใช้
สิ ทธิ และทุก 6 เดือนหลังครบกาหนดใช้สิทธิครั้งนี้ ตลอดอายุใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
การใช้สิทธิครั้งที่ 5
เมื่อครบกาหนดระยะ 36 เดือน นับแต่วนั ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิสามารถ
ใช้สิทธิ ได้ร้อยละ 10 ของจานวนที่ได้รับการจัดสรร โดยสามารถใช้สิทธิ ได้ในวันกาหนดการใช้
สิ ทธิ และทุก 6 เดือนหลังครบกาหนดใช้สิทธิครั้งนี้ ตลอดอายุใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
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การใช้สิทธิครั้งที่ 6
เมื่อครบกาหนดระยะ 42 เดือน นับแต่วนั ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิสามารถ
ใช้สิ ท ธิ ไ ด้ร้อยละ 3 ของจานวนที่ ไ ด้รับการจัดสรร โดยสามารถใช้สิ ทธิ ไ ด้ใ นวันก าหนดการ
ใช้สิทธิ และทุก 6 เดือนหลังครบกาหนดใช้สิทธิครั้งนี้ ตลอดอายุใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
การใช้สิทธิครั้งที่ 7
เมื่อครบกาหนดระยะ 48 เดือน นับแต่วนั ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ผูถ้ ือใบสาคัญแสงสิ ทธิสามารถ
ใช้สิ ท ธิ ที่ ไ ด้รั บ ทั้ง หมด และส่ ว นที่ เ หลื อ จากการใช้สิ ท ธิ ง วดก่ อ น โดยสามารถใช้สิ ท ธิ ไ ด้ใ น
วันกาหนดการใช้สิทธิ และทุก 6 เดื อนหลังครบกาหนดใช้สิทธิ ครั้ งนี้ ตลอดอายุใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ
มู ล ค่ า ยุติธ รรมโดยประมาณของสิ ท ธิ ซ้ื อหุ ้นแต่ ละสิ ท ธิ ที่ออกเท่ ากับ 0.42 บาท ค านวณโดยใช้
แบบจาลองการกาหนดราคาสิ ทธิตามแบบจาลอง Black-Scholes-Merton ข้อมูลนาเข้าแบบจาลอง
ได้แก่ ราคาหุ ้น ณ วันที่ กาหนดราคา ซึ่ งเท่ากับ 0.65 บาท ราคาใช้สิทธิ เท่ากับ 0.10 บาท ความ
คาดหวังอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 5 อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 5 ปี และอัตราดอกเบี้ยปลอด
ความเสี่ ยงร้อยละ 2.39
ในระหว่า งปี 2562 บริ ษ ทั ฯไม่ มี ค่าใช้จ่าย (2561: 0.5 ล้านบาท) ซึ่ งรวมอยู่ใ นค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับ
พนักงานและ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯมีส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์จานวน
2.2 ล้านบาท (2561: 2.2 ล้านบาท)
ในระหว่างปี 2562 ไม่มีผใู ้ ช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ PSTC - ESOP (2561: 8,801,475 หน่วย)
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยอดคงเหลือของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ PSTC - ESOP ที่ยงั ไม่ได้ใช้
สิ ท ธิ แ ละหมดอายุไ ปมี จ านวน 7,265,075 หน่ ว ย (2561: ยอดคงเหลื อ ของใบส าคัญ แสดงสิ ทธิ
PSTC-ESOP ที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิมีจานวน 7,265,075 หน่วย)
รายการกระทบยอดจานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ PSTC - ESOP
(หน่วย: หน่วย)
งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ณ วันต้นปี
ใช้สิทธิระหว่างปี (หมายเหตุ 27)
หมดอายุ
จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ณ วันปลายปี

7,265,075
(7,265,075)
-

16,066,550
(8,801,475)
7,265,075
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28.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิ PSTC - W1
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 บริ ษทั ฯได้ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิครั้งที่ 1 (PSTC -W1) เพื่อซื้อ
หุน้ สามัญของบริ ษทั ฯให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
จานวนหลักทรัพย์ที่เสนอ:
จานวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ :
อายุใบสาคัญแสดงสิ ทธิ :
วันที่จดั สรร:
วันหมดอายุ:
ราคาจัดสรร:
ราคาการใช้สิทธิ:
อัตราการใช้สิทธิ:

วันใช้สิทธิ:

442,251,470 หน่วย
442,251,470 หุน้
3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
29 มกราคม 2559
28 มกราคม 2562
ไม่คิดมูลค่าหน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
0.50 บาทต่อหุ้น
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ ทั้งนี้ อตั รา
การใช้สิทธิสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการ
ปรับสิ ทธิ
กาหนดการใช้สิทธิทุก ๆ 6 เดือน นับแต่วนั ที่ออก
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โดยวันกาหนดใช้สิทธิครั้งแรกคือ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 และสามารถใช้สิทธิครั้งสุ ดท้าย
ในวันที่ 28 มกราคม 2562

เมื่ อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 มี ก ารใช้สิ ทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ PSTC-W1 จานวน 104,855,000
หน่ วย ซื้ อหุ ้นสามัญจานวน 104,855,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท บริ ษทั ฯได้รับเงินเพิ่มทุน
ข้างต้นจานวน 52,427,500 บาท บริ ษทั ฯจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่
2 สิ ง หาคม 2561 และตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญข้างต้นเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนแล้วตั้งแต่วนั ที่ 2 สิ งหาคม 2561 เป็ นต้นไป
เมื่ อ วัน ที่ 28 มกราคม 2562 มี ก ารใช้สิ ท ธิ ใ บส าคัญ แสดงสิ ท ธิ PSTC-W1 จ านวน 323,394,618
หน่ วย ซื้ อหุ ้นสามัญจานวน 323,394,618 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท บริ ษทั ฯได้รับเงินเพิ่มทุน
ข้างต้นจานวน 161,697,309 บาท บริ ษทั ฯจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อ
วัน ที่ 30 มกราคม 2562 และตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยได้รั บ หุ้ น สามัญ ข้า งต้น เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนแล้วตั้งแต่วนั ที่ 30 มกราคม 2562 เป็ นต้นไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯไม่มียอดคงเหลือของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ PSTC-W1 เนื่ องจาก
ในเดือนพฤษภาคม 2562 บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนลดทุนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ PSTC-W1 ที่ยงั ไม่ได้ใช้
สิ ท ธิ และหมดอายุจานวน 13,267,564 หน่ วยแล้ว (2561: ยอดคงเหลื อของใบส าคัญแสดงสิ ทธิ
PSTC-W1 ที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิมีจานวน 336,662,182 หน่วย)
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รายการกระทบยอดจานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ PSTC - W1

จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ณ วันต้นปี
ใช้สิทธิระหว่างปี (หมายเหตุ 27)
ลดทุนจดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่หมดอายุ
จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ณ วันปลายปี

(หน่วย: หน่วย)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
336,662,182
441,517,182
(323,394,618)
(104,855,000)
(13,267,564)
336,662,182

29. สารองตามกฎหมาย
บริ ษทั ฯ
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้อง
จัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิประจาปี
หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน สารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเงินปันผลได้
บริ ษทั ย่อย
ตามบทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั ฯต้องจัดสรรทุนสารองไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของจานวนผลกาไรซึ่ งบริ ษทั ฯทามาหาได้ทุกคราวที่จ่ายเงินปั นผลจนกว่าทุนสารองนั้น
จะมี จ านวนไม่ น้อ ยกว่า ร้ อ ยละ 10 ของจ านวนทุ น ของบริ ษ ัท ฯ ส ารองตามกฎหมายดัง กล่ า ว
ไม่สามารถนาไปจ่ายเงินปันผลได้
30. รายได้ จากสั ญญาที่ทากับลูกค้ า
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
ประเภทของสินค้าหรื อบริการ
ธุรกิจออกแบบ จาหน่ายและติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าควบคุมและระบบสารองไฟฟ้า
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
ธุรกิจจาหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียม
ธุรกิจการก่อสร้าง
รวมรายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า

574,053
440,598

587,134
387,400

632,825
49,379

604,802
48,406

1,865,257
291,817
3,171,725

1,954,692
15,460
2,944,686

40,292
722,496

148,959
802,167
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(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้
รับรู ้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
รับรู ้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
รวมรายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า

2,076,614
1,095,111
3,171,725

2,098,904
845,782
2,944,686

383,477
339,019
722,496

301,145
501,022
802,167

การกระทบยอดระหว่างรายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้ากับข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ที่เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ 36 แสดงได้ดงั นี้

รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รายการปรับปรุ งและตัดรายการระหว่างกัน
รวมรายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
3,171,725
2,944,686
622,327
645,421
112,205
175,999
100,169
156,746
3,283,930
3,120,685
722,496
802,167
(112,205)
(175,999)
3,171,725
2,944,686
722,496
802,167

31. ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาคัญดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2562
2561
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของ
พนักงาน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดาเนินงาน
ซื้อสิ นค้าสาเร็ จรู ป
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ปและ
งานระหว่างทา

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

145,290
111,995
8,974
2,154,749

125,351
110,312
9,445
2,133,622

70,604
20,310
3,671
490,884

54,748
15,758
3,640
345,629

24,073

(58,627)

40,119

(43,539)
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32. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วยรายการดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
2561
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบคุ คลสาหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด
ผลแตกต่างชัว่ คราวและการกลับ
รายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ใน
กาไรขาดทุน

262,884

29,414

6,904

13,850

(1,497)

(3,803)

(1,227)

(1,212)

261,387

25,611

5,677

12,638

จานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2562
2561
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

-

(237)
(237)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

-

(24)
(24)
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รายการกระทบยอดจานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกาไร (ขาดทุน) ทางบัญชี
กับอัตราภาษีที่ใช้สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สามารถแสดงได้ดงั นี้

กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบคุ คล
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณ
อัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีจากการตัดรายการ
ระหว่างกัน
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ:
การส่งเสริ มการลงทุน (หมายเหตุ 33)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้น
รวม
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ที่คาดว่า
จะไม่ได้รับประโยชน์
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ น
กาไรขาดทุน

งบการเงินรวม
2562
2561
3,393,911
138,131
ร้อยละ 0, 20

ร้อยละ 0, 20

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
196,651
102,877
ร้อยละ 0, 20

ร้อยละ 0, 20

316,472

63,737

34,345

16,407

(48,942)

(36,111)

-

-

(15,913)
4,042
(28,786)
(40,657)

(13,836)
1,449
(172)
(12,559)

(28,715)
65
(18)
(28,668)

(4,219)
493
(43)
(3,769)

34,514

10,544

-

-

261,387

25,611

5,677

12,638
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ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2562
2561
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของมูลค่าสิ นทรัพย์
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
ประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
รับประกันสิ นค้า
ส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

2,205
904
352
3,465
-

2,143
236
2,530
1,199

515
352
2,724
-

904
216
1,923
-

1,685
446
9,057

1,006
446
7,560

1,685
446
5,722

1,006
446
4,495

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและขาดทุนทางภาษี
ที่ยงั ไม่ได้ใช้จานวน 324 ล้านบาท (2561: 389 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: ไม่มี) ที่ไม่ได้บนั ทึ ก
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริ ษทั ฯพิจารณาแล้วเห็นว่าบริ ษทั ฯอาจไม่มีกาไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนาผลแตกต่างชัว่ คราวและผลทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้
33. การส่ งเสริมการลงทุน
กลุ่มบริ ษทั ได้รับสิ ทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนสาหรับการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวภาพ และพลังงานชีวมวล ตามบัตรส่ งเสริ มการลงทุนเลขที่ 1966
(1)/2554 เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2554 เลขที่ 1519 (1)/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 เลขที่ 1520
(1)/2557 เมื่ อ วัน ที่ 22 เมษายน 2557 เลขที่ 58-2389-1-00-1-0 เมื่ อ วัน ที่ 29 ตุ ล าคม 2558 เลขที่
1127(1)/2556 เมื่ อ วัน ที่ 31 มกราคม 2556 เลขที่ 2548(1)/2555 เมื่ อ วัน ที่ 18 ตุ ล าคม 2555 เลขที่
1483(1)/2556 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 เลขที่ 1792(1)/2556 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 เลขที่ 591440-1-00-1-0 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เลขที่ 59-1442-1-00-1-0 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
เลขที่ 61-0865-1-00-1-0 เมื่ อ วัน ที่ 23 กรกฎาคม 2561 และเลขที่ 61-0121-1-001-0 เมื่ อ วัน ที่
2 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ บัตรส่ งเสริ มดังกล่าวได้กาหนดเงื่อนไขและสิ ทธิ พิเศษบางประการ สิ ทธิ
พิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิที่ได้จากการประกอบ
กิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
และได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลไปรวมคานวณเพื่อเสี ยภาษี
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กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ร ายได้จ ากการขายในประเทศส าหรั บ ปี 2562 และ 2561 ตามกิ จ การที่ ไ ด้รั บ การ
ส่ ง เสริ มการลงทุ น เป็ นจ านวนทั้ง สิ้ น 441 ล้า นบาท และ 387 ล้า นบาท ตามล าดับ (เฉพาะ
บริ ษทั ฯ: 49 ล้านบาท และ 48 ล้านบาท ตามลาดับ)
34. กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
กาไรต่อหุ้นปรับลดคานวณโดยหารกาไรสาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยผลรวมของจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่าง
ปี กับจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นสามัญที่บริ ษทั ฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ ้นสามัญเทียบเท่า
ปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุน้ สามัญ โดยสมมติวา่ ได้มีการแปลงเป็ นหุ้นสามัญ ณ วันต้นงวดหรื อ ณ วัน
ออกหุน้ สามัญเทียบเท่า
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานและกาไรต่อหุ ้นปรับลดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
แสดงการคานวณได้ดงั นี้
งบการเงินรวม

กาไรสาหรับปี
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
จานวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
กาไรต่อหุ้น
2562
2561
2562
2561
(พันหุ้น)
(พันหุ้น)
(บาท)
(บาท)

3,128,780

84,637

8,204,882

6,486,205

-

-

-

6,334
120,853

กาไรต่ อหุ้นปรับลด
กาไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นสามัญ
สมมติว่ามีการแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ 3,128,780

84,637

8,204,882

6,613,392

กาไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้น
ของบริ ษทั ฯ
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกให้พนักงาน
(PSTC - ESOP)
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (PSTC - W1)

0.3813

0.0131

0.3813

0.0128
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กาไรสาหรับปี
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)
กาไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้น
ของบริ ษทั ฯ
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกให้พนักงาน
(PSTC - ESOP)
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (PSTC - W1)
กาไรต่ อหุ้นปรับลด
กาไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นสามัญ
สมมติว่ามีการแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
จานวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
กาไรต่อหุ้น
2562
2561
2562
2561
(พันหุ้น)
(พันหุ้น)
(บาท)
(บาท)

190,975

90,239

8,204,882

6,486,205

-

-

-

6,334
120,853

190,975

90,239

8,204,882

6,613,392

0.0233

0.0139

0.0233

0.0136

35. เงินปันผล
เงินปันผล
เงินปันผลประจาปี 2561

อนุมตั ิโดย
ที่ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)
123,814

เงินปันผล
จ่ายต่อหุ้น
(บาท)
0.018

36. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อ มู ล ส่ ว นงานด าเนิ น งานที่ น าเสนอนี้ สอดคล้อ งกับ รายงานภายในของบริ ษ ัท ฯที่ ผู ม้ ี อ านาจ
ตัดสิ นใจสูงสุดด้านการดาเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการ
จัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงานและประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงานเพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ ใ น
การบริ หารงาน
กลุ่มบริ ษทั จัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริ การ กลุ่มบริ ษทั
มีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้ น 3 ส่ วนงาน ดังนี้
-

ส่วนงานระบบไฟฟ้าควบคุมและระบบสารองไฟฟ้า เป็ นส่ วนงานที่ทาการจาหน่ายและติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าควบคุมและระบบสารองไฟฟ้าทุกชนิด

-

ส่ วนงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เป็ นส่ วนงานที่ ทาการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล และพลังงานชีวภาพ

-

ส่ วนงานจาหน่ายและขนส่ งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เป็ นส่ วนงานที่จาหน่ายปิ โตรเลียมเหลว
และให้บริ การขนส่ งน้ ามันโดยระบบขนส่ งทางท่อ
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-

ส่ วนงานการก่อสร้างเป็ นส่ วนงานออกแบบ รับเหมา ก่อสร้าง และจัดหาทางวิศวกรรมของ
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน คลังแก๊ส และคลังน้ ามัน

กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการรวมส่วนงานดาเนินงานเป็ นส่วนงานที่รายงานข้างต้น
ผูม้ ี อ านาจตัด สิ น ใจสู ง สุ ด สอบทานผลการด าเนิ น งานของแต่ ล ะหน่ ว ยธุ ร กิ จ แยกจากกัน เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน กลุ่ม
บริ ษทั ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนิ นงาน
ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนิ นงานในงบการเงิน
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั บริ หารงานด้านการจัดหาเงินซึ่งทาให้เกิดค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้
ทางการเงินและภาษีเงินได้ของทั้งกลุ่ม ดังนั้น รายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงไม่มีการปันส่ วนให้
แต่ละส่วนงานดาเนินงาน
การบันทึกบัญชีสาหรับรายการระหว่างส่ วนงานที่รายงานเป็ นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึก
บัญชีสาหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงานถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว
ข้อมูลรายได้และกาไรของส่ วนงานของกลุ่มบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
2561 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ส่วนงานระบบไฟฟ้า
ควบคุมและระบบ
สารองไฟฟ้า
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย

574,053
59,803
66,945
(71,740)

ส่วนงานการก่อสร้าง

ส่วนงานจาหน่ายและ
ขนส่งผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียม

ส่วนงานผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทน

291,817
44,516
-

1,865,257
7,886
7,813
(45,508)

440,598
7,141
(76,580)

3,171,725
112,205
81,899

(112,205)
(79,754)

3,171,725
2,145

(193,828)

76,312

(117,516)

รวมส่วนงาน

รายการปรับปรุ งและ
ตัดรายการระหว่างกัน

งบการเงินรวม

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จาหน่าย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(27,916)
(5,677)

-

(22,249)
(253,362)

(64,965)
(1,189)

(115,130)
(260,228)

(7,109)
(1,160)

(122,239)
(261,388)

กาไรของส่ วนงาน

164,684

45,409

1,098,724

(45,846)

1,262,971

1,869,553

3,132,524
(หน่วย: พันบาท)

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย

ส่วนงานระบบไฟฟ้า
ควบคุมและระบบ
สารองไฟฟ้า
597,134
7,705
46,628

ส่วนงานการก่อสร้าง

ส่วนงานจาหน่ายและ
ขนส่งผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียม

ส่วนงานผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทน

16,730
151,295
-

1,943,422
16,999
7,627

387,400
13,445

2,944,686
175,999
67,700

(175,999)
(65,200)

2,944,686
2,500

รวมส่วนงาน

รายการปรับปรุ งและ
ตัดรายการระหว่างกัน

งบการเงินรวม

(55,155)

-

(10,971)

(86,368)

(152,494)

65,200

87,294

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จาหน่าย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(4,892)
(12,638)

-

(21,906)
(41408)

(86,313)
(3)

(113,111)
(54,049)

(8,798)
28,438

(121,909)
(25,611)

กาไรของส่ วนงาน

52,348

26,594

163,987

21,706

264,635

(152,116)

112,519

66

สิ น ทรั พ ย์ข องส่ ว นงานของกลุ่ ม บริ ษ ัท ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 และ 2561 มี
ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ส่วนงานระบบไฟฟ้า
ควบคุมและระบบ
สารองไฟฟ้า
สินทรัพย์รวมของส่ วนงาน

8,817,495

ส่วนงานการก่อสร้าง
-

ส่วนงานจาหน่ายและ
ขนส่งผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียม
4,501,521

ส่วนงานผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทน
3,191,309

รวมส่วนงาน
16,510,325

รายการปรับปรุ งและ
ตัดรายการระหว่างกัน
(6,273,776)

งบการเงินรวม
10,236,549
(หน่วย: พันบาท)

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ส่วนงานระบบไฟฟ้า
ควบคุมและระบบ
สารองไฟฟ้า
สินทรัพย์รวมของส่ วนงาน

4,517,692

ส่วนงานการก่อสร้าง
-

ส่วนงานจาหน่ายและ
ขนส่งผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียม
3,288,821

ส่วนงานผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทน
3,207,941

รวมส่วนงาน
11,014,454

รายการปรับปรุ งและ
ตัดรายการระหว่างกัน

งบการเงินรวม

(4,250,515)

6,763,939

กลุ่มบริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิจในเขตภูมิศาสตร์ เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสิ นทรัพย์ที่แสดง
อยูใ่ นงบการเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ในปี 2562 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จานวน 1 ราย เป็ นจานวนเงินประมาณ 432 ล้าน
บาท ซึ่ งมาจากส่ วนงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (2561: กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากลูกค้าราย
ใหญ่ จ านวน 1 ราย เป็ นจ านวนเงิ น ประมาณ 379 ล้า นบาท ซึ่ ง มาจากส่ ว นงานผลิ ต ไฟฟ้ าจาก
พลังงานทดแทน)
37. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯและพนักงานบริ ษทั ฯได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิก กองทุนสารองเลี้ยงชี พ ไทยพาณิ ชย์มาสเตอร์
ฟั นด์ ซึ่ งเป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชี พซึ่ งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชี พ พ.ศ.
2530 โดยบริ ษ ัท ฯและพนัก งานจะจ่ า ยสมทบเข้า กองทุ น เป็ นรายเดื อ นในอัต ราร้ อ ยละ 5 ของ
เงินเดือน กองทุนสารองเลี้ยงชีพนี้ บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จากัด
และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของ บริ ษทั ฯใน
ระหว่างปี 2562 บริ ษทั ฯรับรู ้เงินสมทบดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจานวน 2.8 ล้านบาท (2561: 2.7 ล้าน
บาท)
38. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้
38.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาขายไฟฟ้ า
กลุ่ม บริ ษ ทั ได้ท าสัญญาขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิ ภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้ านครหลวง
(กฟน.) ตามจานวนและราคาที่กาหนดไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ถึง 25 ปี นับตั้งแต่
วัน ที่ ว นั ที่ ล งนามในสั ญ ญาเเละต่ อ สั ญ ญาโดยอัต โนมัติ ค รั้ งละ 5 ปี จนกว่า จะมี ก ารยุติ สัญญา
รายละเอียดของสัญญาขายไฟฟ้าดังกล่าวมีดงั นี้
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โรงไฟฟ้า
แห่งที่
1

วันที่ทาสัญญา
22 ตุลาคม 2551

ที่ต้งั โครงการ
จังหวัดบุรีรัมย์

2

28 ตุลาคม 2552

จังหวัดอุดรธานี

3

28 ตุลาคม 2552

จังหวัดอุดรธานี

4

10 มีนาคม 2553 จังหวัดบุรีรัมย์

5

23 มีนาคม 2555 จังหวัดสุพรรณบุรี

6

17 สิ งหาคม 2555 จังหวัดสุพรรณบุรี

7

29 พฤศจิกายน 2556 จังหวัดสุพรรณบุรี

8

16 ธันวาคม 2556 จังหวัดสมุทรสงคราม

9

17 ธันวาคม 2556 จังหวัดนนทบุรี

10

14 มกราคม 2558 จังหวัดนครศรี ธรรมราช

11

6 กรกฎาคม 2558 จังหวัดสุโขทัย

12

6 กรกฎาคม 2558 จังหวัดชัยนาท

13

10 กรกฎาคม 2558 จังหวัดอุดรธานี

14

4 สิ งหาคม 2558 จังหวัดเพชรบุรี

15

11 กันยายน 2558 จังหวัดชลบุรี

16

2 ตุลาคม 2558

จังหวัดกาแพงเพชร

17

2 ตุลาคม 2558

จังหวัดสุพรรณบุรี

18

22 สิ งหาคม 2559 จังหวัดสระแก้ว

19

22 สิ งหาคม 2559 จังหวัดสมุทรสงคราม

กาลังการผลิต
วันที่เริ่ มขายไฟฟ้า
950 กิโลวัตต์ เริ่ มดาเนินการจาหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555
998 กิโลวัตต์ เริ่ มดาเนินการจาหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว
เมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม 2554
998 กิโลวัตต์ เริ่ มดาเนินการจาหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว
เมื่อวันที่ 22 สิ งหาคม 2554
8,000 กิโลวัตต์ เริ่ มดาเนินการจาหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
4,000 กิโลวัตต์ เริ่ มดาเนินการจาหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557
2,000 กิโลวัตต์ เริ่ มดาเนินการจาหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558
980 กิโลวัตต์ เริ่ มดาเนินการจาหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557
988 กิโลวัตต์ เริ่ มดาเนินการจาหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
980 กิโลวัตต์ เริ่ มดาเนินการจาหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557
990 กิโลวัตต์ ยังไม่เริ่ มดาเนินการจาหน่ายกระแสไฟฟ้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
990 กิโลวัตต์ ยังไม่เริ่ มดาเนินการจาหน่ายกระแสไฟฟ้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
990 กิโลวัตต์ ยังไม่เริ่ มดาเนินการจาหน่ายกระแสไฟฟ้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
990 กิโลวัตต์ ยังไม่เริ่ มดาเนินการจาหน่ายกระแสไฟฟ้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1,000 กิโลวัตต์ เริ่ มดาเนินการจาหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2558
990 กิโลวัตต์ ยังไม่เริ่ มดาเนินการจาหน่ายกระแสไฟฟ้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
990 กิโลวัตต์ ยังไม่เริ่ มดาเนินการจาหน่ายกระแสไฟฟ้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
4,600 กิโลวัตต์ ยังไม่เริ่ มดาเนินการจาหน่ายกระแสไฟฟ้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
4,999 กิโลวัตต์ เริ่ มดาเนินการจาหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560
4,999 กิโลวัตต์ เริ่ มดาเนินการจาหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560
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38.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดาเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั ได้เข้าทาสัญญาเช่าดาเนิ นงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคารการเช่าพื้นที่สาหรับ
โรงผลิตกระแสไฟฟ้า อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 25 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯมีจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้
สัญญาเช่าดาเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
งบการเงินรวม
2562
2561
จ่ายชาระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี

8.7
14.3
43.6

9.9
17.4
46.3

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
1.8
2.0
0.2

1.4
1.6
0.2

38.3 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาบริการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริ การและที่ปรึ กษามี
จานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาบริ การที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561
จ่ายชาระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี

14.0
41.4
153.9

16.4
41.5
166.4

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561
4.5
21.9
71.1

4.5
17.5
78.8

38.4 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนจานวน (2561: 17
ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: ไม่มี)
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38.5 การคา้ ประกัน
(1) ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 บริ ษ ัท ฯค้ า ประกัน วงเงิ น กู้ แ ละวงเงิ น สิ น เชื่ อ ให้ แ ก่ กิ จ การ
ที่เกี่ยวข้องกันในวงเงิน 810 ล้านบาท (2561: 1,072 ล้านบาท)
(2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีหนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของกลุ่ม
บริ ษทั เพื่อค้ าประกันการปฏิบตั ิงานตามสัญญาจานวนเงินรวมประมาณ 494 ล้านบาท (2561:
282 ล้า นบาท) (เฉพาะบริ ษ ทั ฯ: 124 ล้านบาท 2561: 97 ล้านบาท) ซึ่ งเกี่ ย วเนื่ องกับภาระ
ผูกพันทางปฎิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั
39. ลาดับชั้นของมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์และหนี้สินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
หรื อเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

-

325

รวม
-

325

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

-

2,064

รวม
-

2,064

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

-

1,741

-

รวม
1,741
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40. เครื่ องมือทางการเงิน
40 .1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่ องมื อทางการเงิ นที่ ส าคัญของกลุ่มบริ ษ ทั ตามที่ นิย ามอยู่ใ นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107
“การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น เงินให้กยู้ มื เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้
อื่น เงินกูย้ ืมระยะสั้น หุ้นกูแ้ ละเงินกูย้ ืมระยะยาว กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือ
ทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้านการให้ สินเชื่อ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น และเงินให้
กูย้ ืม ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ ยงนี้ โดยการกาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่อ
ที่ เหมาะสม ดัง นั้น กลุ่ม บริ ษ ทั จึ งไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระส าคัญจากการให้
สิ นเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของกลุ่มบริ ษทั ไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากกลุ่มบริ ษทั มีฐานของ
ลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จานวนมากราย จานวนเงินสู งสุ ดที่ กลุ่มบริ ษทั อาจต้องสู ญเสี ยจากการ
ให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น และเงินให้กูย้ ืมที่แสดงอยูใ่ นงบแสดง
ฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้
กู้ยืม เงิ นเบิ กเกิ นบัญชี เงิ นกู้ยืมระยะสั้น หุ้นกู้และเงิ นกู้ยืม ระยะยาวที่ มี ดอกเบี้ ย สิ นทรั พย์และ
หนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่
ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบนั
สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่ ส าคัญ สามารถจัด ตามประเภทอัต ราดอกเบี้ ย และส าหรั บ
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกาหนด หรื อ วันที่
มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
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(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอตั รา
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย
รวม

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ปี
1 - 5 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการ
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกัน
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หุ้นกู้
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและ
สัญญาเช่าทางการเงิน
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

88
-

-

-

58
516

146
516

0.1 - 0.375
-

1
89

16
89
105

-

279
853

17
279
89
1,047

7.5
0.65 - 1.25

480

-

208

-

688

-

-

-

466

466

4, 4.2, 4.35, 4.5, MLR-0.5,
MLR-1.25, MLR-2, MMR, MOR
BR+0.5
-

218
399
72

178

407

-

218
399
657

5, 5.5,6
5.4
MLR-0.5, MLR-1.25,
MLR-1.5, MLR-2.025,
THBFIX6M+4, 4.85, 5.75, 6.25

50
1,219

209
387

615

356
822

259
356
3,043

4 - 9.07
(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอตั รา
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย
รวม

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ปี
1 - 5 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินปันผลค้างรับ
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการ
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกัน

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

1
-

-

-

32
446
113

33
446
113

0.1 - 0.375
-

891
892

40
40

-

281
872

891
281
40
1,804

5, 5.5, 6.4, 7.5
0.125, 0.65, 0.9
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(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอตั รา
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย
รวม

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ปี
1 - 5 ปี
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หุ้นกู้
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและ
สัญญาเช่าทางการเงิน

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

365

-

153

-

518

399

-

-

132
-

132
399

4, 4.2, 4.35, 4.5, MLR-0.5,
MLR-1.25, MLR-2, MMR,
BR+0.5
5.4

126

-

-

-

126

0.9, 5

206
-

-

17

-

206
17

5, 5.5, 6
MLR-2.025

23
1,119

100
100

170

132

123
1,521

4.75
(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอตั รา
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย
รวม

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ปี
1 - 5 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการ
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกัน
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หุ้นกู้
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและ
สัญญาเช่าทางการเงิน

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

266
16
-

-

-

29
2
634

295
18
634

0.1 - 0.375
0.9
-

6
288

71
71

-

665

6
71
1,024

2.5
0.125 - 1.25

299

-

197

-

496

346

399

-

315
-

315
745

4, 4.1, 4.35, 4.5, 5.80709, MMR,
MLR-0.5, MLR-1.25, MLR-2,
BR+0.5, MOR -1.375
5.0, 5.4

100

-

-

-

100

5.0

19
71

9

610

-

19
690

5.0
MLR, MLR-0.5, MLR-1,
MLR-1.25, MLR-1.5,
MLR-2.025, 4.85, 5.75

47
882

253
661

807

315

300
2,665

4.75 - 7.001
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(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอตั รา
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย
รวม

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ปี
1 - 5 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการ
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หุ้นกู้
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและ
สัญญาเช่าทางการเงิน

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

10
-

-

-

1
2
454

11
2
454

0.1 - 0.375
-

1,055
-

41

-

238
-

1,055
238
41

5.0, 6.4
0.125 - 1.25

1,065

26
67

-

695

26
1,827

5

180

-

154

-

334

745

-

-

153
-

153
745

4, 4.1, MMR, MLR-0.5,
MLR-1.25, MLR-2, BR+0.5
MOR-1.375
5.0, 5.4

253

-

-

-

253

0.9, 5.0, 6.0

6
-

-

27

-

6
27

5.0
MLR-1.25, MLR_2.025

21
1,205

123
123

181

153

144
1,662

4.75

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั มี ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่ องจากการซื้ อสิ นค้าเป็ นเงิ นตรา
ต่างประเทศ บริ ษทั ฯได้ตกลงทาสัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่ งส่ วนใหญ่มีอายุ
สัญญาไม่เกินหนึ่งปี เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยง
กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

สินทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
(ล้าน)
(ล้าน)
-

-

หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
(ล้าน)
(ล้าน)
-

0.1

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
-

32.61

ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 และ 2561 บริ ษัท ฯไม่ มี ย อดคงเหลื อ ของสั ญ ญาซื้ อ ขายเงิ น ตรา
ต่างประเทศ
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41. การบริหารจัดการทุน
วัตถุป ระสงค์ใ นการบริ หารจัดการทุ นที่ ส าคัญ ของบริ ษ ทั ฯ คือการจัดให้มี ซ่ ึ งโครงสร้ า งทุ น ที่
เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯและเสริ มสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบั ผูถ้ ือหุ้น
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.5:1 (2561: 0.7:1) และ
เฉพาะบริ ษทั ฯมีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.2:1 (2561: 0.6:1)
42. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
42.1 เมื่ อวันที่ 12 กุ ม ภาพันธ์ 2563 ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ หารของบริ ษ ทั ฯได้มี มติ เห็ นชอบให้
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั บิ๊ ก เพาเวอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (บริ ษทั ย่อย) เข้าลงทุนในบริ ษทั เกรฮาวด์
อินเตอร์ เทรด จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท และทุน
จดทะเบียนที่ชาระแล้ว 3.25 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าวคิดเป็ น
ร้อยละ 30 และ ร้อยละ 40 ตามลาดับ
42.2 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 บริ ษทั ทีเอสเอชไอ เอนจิเนียริ ง จากัด ได้เรี ยกชาระค่าหุน้ ในส่วนที่ยงั
เรี ยกชาระไม่เต็มมูลค่าจากบริ ษทั ฯอีกร้อยละ 20 เป็ นเงิน 0.18 ล้านบาท และได้ออกหุ ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจานวน 4,900,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผูถ้ ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนในราคาหุ้นละ 10 บาท โดย
เรี ย กช าระค่ า หุ้นร้ อยละ 45 เป็ นเงิ น 22,250,000 บาท บริ ษ ทั ฯได้ซ้ื อหุ ้นเพิ่ ม ทุ นของบริ ษ ัท ย่ อ ย
ดังกล่าวเป็ นเงิน 19,845,000 บาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 90 ในบริ ษทั ดังกล่าว
42.3 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุม
สามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2563 เพื่ออนุมตั ิวาระที่สาคัญดังต่อไปนี้
- การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราหุ ้นละ 0.01 บาท รวมเป็ นเงิน 119 ล้านบาท เงินปันผล
นี้ จะจ่ายและบันทึกบัญชีภายหลังจากได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญประจาปี ของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ฯ
- การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯโดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้นาออกจาหน่ายใน
ส่ วนที่สารองไว้เพื่ อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ ออกตามโครงการ ESOP
จานวน 21,454,791 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท ซึ่งสิ้ นสุ ดระยะเวลาการใช้สิทธิแล้ว
- การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริ ษทั ฯ โดยการรวมหุ้นจากเดิมหุ้นละ 0.10 บาท เป็ น
หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งส่ งผลให้จานวนหุ้นของบริ ษทั ฯ ลดลงจานวน 9,487,798,320 หุ้น จากเดิม
11,859,747,900 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็ นจานวน 2,371,949,580 หุ้น มูลค่า
หุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
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43. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงิ นนี้ ไ ด้รับ อนุ ม ัติใ ห้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
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