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ส่วนที่ 2.4 
ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนนิงาน 

15.1  งบการเงนิ 
 
(ก) ผู้สอบบัญชีและนโยบายบญัชีที่ส าคัญ 
  

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี 2554 ถึงงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 สามารถสรุปได้ดงันี ้
 
รายงานผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบรษิัท งวดบัญชีปี 2554 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ซึ่ง

ตรวจสอบโดย บริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากดั โดยนางสาวพมิพ์ใจ มานิตขจรกจิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 4521 ซึง่เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นว่างบการเงินแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท และ
บริษัทย่อย และเฉพาะของบรษิัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีรับรองทัว่ไป 

 
รายงานผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบรษิัท งวดบัญชีปี 2555 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ซึ่ง

ตรวจสอบโดย บริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากดั โดยนางสาวพมิพ์ใจ มานิตขจรกจิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 4521 ซึง่เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นว่างบการเงินแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท และ
บริษัทย่อย และเฉพาะของบรษิัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
รายงานผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบรษิัท งวดบัญชีปี 2556 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ซึ่ง

ตรวจสอบโดย บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด โดยนางสาวพมิพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 
4521 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นวา่งบการเงนิแสดงฐานะการเงิน ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวันเดยีวกันของบรษิัท และบริษัทย่อย และ
เฉพาะของบริษัท โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

รายงานผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบรษิัท งวดสามเดือนและเก้าเดือนของปี 2557 ส้ินสุด ณ วันท่ี 30 
กันยายน 2557 ซึ่งสอบทานโดย บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด โดยนางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกจิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 4521 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ข้อสรุปวา่ ไม่พบส่ิงที่เป็นเหตใุห้
เชื่อวา่ ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดงักลา่ว ไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหวา่ง
กาล ในสาระส าคัญจากการสอบทาน 

15. ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 
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(ข) ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ (งบการเงินรวม) : บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

  

 (หน่วย : ล้านบาท) 

สรุปรายการ 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบการเงินรวม 
ปี 2554 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2555  

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2556 

งวด 9 เดือนแรก  
ป ี2557 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สินทรัพย ์                 
เงินสดและเงินฝากสถาบัน
การเงิน 8.07 1.77 18.32 3.45 15.25 2.31 12.00 2.42 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 133.28 29.31 107.44 20.25 140.46 21.29 86.92 16.41 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่
เกี่ยวข้อง - 0.00 - 0.00 - 0.00 -    0.00 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน 21.88 4.81 - 0.00 - 0.00 -    0.00 
สินค้าคงเหลือ 52.79 11.61 59.78 11.27 98.22 14.89 45.37 4.72 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 2.63 0.58 5.34 1.01 8.57 1.30 3.52 4.09 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 218.65 48.09 190.88 35.97 262.50 39.79 147.81 27.63 

เงินฝากธนาคารและตั๋วแลกเงินที่
มีภาระค้ าประกัน 16.00 3.52 20.45 3.85 33.51 5.08 51.33 6.81 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้อง - 0.00 - 0.00 - 0.00 3.20  
เงินลงทุนอื่น - 0.00 - 0.00 - 0.00 3.60    0.49 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 198.04 43.56 295.65 55.71 339.57 51.47 437.18 60.49 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.10 0.02 0.11 0.02 0.45 0.07 1.95  0.28 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี 0.25 0.05 0.71 0.13 1.09 0.17 1.41  0.18 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 21.62 4.76 22.88 4.31 22.56 3.42 29.17 4.13 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 236.01 51.91 339.79 64.03 397.18 60.21 527.83 72.37 

รวมสินทรัพย์ 454.66 100.00 530.67 100.00 659.68 100.00 675.64 100.00 

หนี้สินและสว่นของผู้ถือหุ้น         
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 114.41 25.16 157.11 29.61 186.85 28.32 

              
223.92 37.27 

หนี้สินภายใต้สัญญาโอนสิทธิการ
รับเงิน 19.48 4.28 3.95 0.74 - 0.00 23.09  2.03 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 87.13 19.16 105.03 19.79 72.19 10.94 41.81  6.77 
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึง
ก าหนดช าระภายใน 1 ปี 16.64 3.66 21.51 4.05 28.83 4.37 29.20 3.97 
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่
จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน 102.67 22.58 - 0.00 67.83 10.28 103.32  8.09 
หนี้สินตามสญัญาเช่าซื้อและ
สัญญาเช่าการเงินที่ถึงก าหนด 0.11 0.02 0.59 0.11 0.61 0.09 0.61  0.09 
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สรุปรายการ 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบการเงินรวม 
ปี 2554 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2555  

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2556 

งวด 9 เดือนแรก  
ป ี2557 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ช าระภายใน 1 ปี 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่
เกี่ยวข้องกัน 14.20 3.12 - 0.00 - 0.00 -    0.00 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 8.45 1.86 - 0.00 - 0.00 -  0.12 
เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า 2.38 0.52 0.11 0.02 23.07 3.50 10.92  2.23 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 2.51 0.55 3.87 0.73 4.92 0.75 2.74  0.61 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 367.99 80.94 292.18 55.06 384.30 58.26 435.60 61.17 

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากจาก
ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ป ี - 0.00 107.37 20.23 79.42 12.04 21.96 10.03 
หนี้สินตามสญัญาเช่าซื้อและเช่า
ทางการเงิน - สุทธิจากจากส่วนที่
ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ป ี 0.02 0.00 1.20 0.23 0.79 0.12 

                   
0.34  0.06 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน 

                             
0.73  0.16 

                        
1.19  0.22 

                        
2.40  0.36 

                   
3.40  0.42 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 0.75 0.16 109.77 20.69 82.60 12.52 25.69 10.51 

รวมหนี้สิน 368.73 81.10 401.94 75.74 466.90 70.78 461.29 71.68 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         
ทุนจดทะเบียน 50.00 11.00 175.00 32.98 175.00 26.53 225.00 30.73 

ทุนที่ออกและช าระแลว้ 50.00 11.00 124.81 23.52 175.00 26.53 175.00 23.90 

ก าไร(ขาดทนุ)สะสมที่จัดสรรแล้ว 
- ส ารองตามกหหมาย 1.49 0.33 3.32 0.63 3.32 0.50 3.74 0.45 

ก าไร(ขาดทนุ)สะสมที่ยังไม่ได้
จัดสรร 34.43 7.57 0.59 0.11 14.46 2.19 35.61 3.96 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 85.93 18.90 128.72 24.26 192.78 29.22 214.35 28.32 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 454.66 100.00 530.67 100.00 659.68 100.00 675.64 100.00 

 
หมายเหตุ: ฐานะทางการเงินส าหรับปี 2554 (ปรับปรุงใหม่) ใช้ข้อมูลต้นงวด ณ วันที่ 1 ม.ค. 2555 จากงบการเงินงวดปี 2556 เพื่อใช้ในการ
เปรียบเทียบ โดยไม่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชี 
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งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ (งบการเงินรวม) : บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
(หน่วย : ล้านบาท) 

สรุปรายการงบก าไร
ขาดทุน 

งบการเงินรวม 

ปี 2554 
ปี 2555  

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2556 

งวด 9 เดือนแรก  
ปี 2556 

งวด 9 เดือนแรก  
ปี 2557 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
 
รายได้จากการขาย 527.251/  96.71 354.25  81.41 311.73  70.13 249.14 76.50  170.44 51.60 
รายได้จากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 87.48 26.49 

รายได้จากการขายไฟฟ้า 12.47  2.29 35.89  8.25 55.01  12.38 39.95 12.27 49.14  14.88 
รายได้จากการบริการ - 0.00 38.63  8.88 70.55  15.87 33.39 10.26 20.51  6.21 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม 3.45  0.63 -    0.00 -    0.00 - 0.00 -    0.00 

ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน -    0.00 2.69  0.62 -    0.00 0.22 0.07 1.91  0.58 
รายได้อื่น 1.93  0.35 3.69  0.85 7.18  1.62 2.96 0.91 0.82  0.25 

รวมรายได้ 545.10  100.00 435.16  100.00 444.48  100.00 325.66 100.00 330.29  100.00 

 
ต้นทุนขาย 395.272/  72.51 305.52  70.21 273.77  61.59 225.74 69.32 123.37  37.35 
ต้นทุนจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 65.54 19.84 
ต้นทุนขายไฟฟ้า 3.41    0.63 10.48  2.41 15.11  3.40 11.19 3.44 13.93  4.22 

ต้นทุนบริการ -    - 6.54  1.50 22.36  5.03 8.79 2.70 10.67  3.23 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 11.34  2.08 11.04  2.54 8.52  1.92 5.38 2.38 4.03  1.22 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 64.67  11.86 75.03  17.24 81.44  18.32 67.04 20.58 64.94  19.66 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 3.22  0.59 -    0.00 0.25  0.06 - 0.00 -    0.00 

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 477.92  87.68 408.61  93.90 401.45  90.32 318.14 97.69 282.46  85.52 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

                      
67.18  12.32 

                      
26.55  6.10 

                      
43.03  9.68 7.52 2.31 

                   
47.82  14.48 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม  -3.19  -0.59 -    0.00 -    0.00 - 0.00 -    0.00 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน -12.09  -2.22 -21.93  -5.04 -26.75  -6.02 -19.46 -5.98 -21.64  -6.55 
ภาษีเงินได้ -17.12  -3.14 -2.26  -0.52 -1.95  -0.44 4.13 1.27 -4.61  -1.40 
ผลขาดทุนจากการประมาณ
การณ์ตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย 

                             
-    0.00 

                             
-    0.00 -0.46  -0.10 - 0.00 

                          
-    0.00 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 34.78 6.38 2.36 0.54 13.87 3.12 -7.81 -2.40 
 

21.57 
 

6.53 

ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)  69.503   1.347    0.008    -0.0045  
 

0.012   

มูลค่าท่ีตราไว้ (บาท/หุ้น)  100.00   100.00    0.10   0.10  0.10    

จ านวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น) 0.50   1.75   1,750   1,750  1,750    

ก าไรต่อหุ้น (Fully Dilute) 
 

  
 

  
 

    
 

0.010   

มูลค่าท่ีตราไว้ (บาท/หุ้น)     
 

  
 

    0.10     
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สรุปรายการงบก าไร
ขาดทุน 

งบการเงินรวม 

ปี 2554 
ปี 2555  

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2556 

งวด 9 เดือนแรก  
ปี 2556 

งวด 9 เดือนแรก  
ปี 2557 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
จ านวนหุ้นสามัญ-หลังเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน 
(ล้านหุ้น)3/ 

 
               2,250    

หมายเหตุ:    1/ ในปี 2554 รายได้จากการขายที่ระบใุนตารางคือรายได้จากการขายและบริการ เนื่องจากในงบการเงินปี 2554 ยังไม่มีการแบ่ง
ประเภทของรายได้ 

2/ ในปี 2554 ต้นทุนขายที่ระบุในตารางคือต้นทุนขายและบริการ เนื่องจากในงบการเงินปี 2554 ยังไม่มีการแบ่งประเภทของ
ต้นทุน 

3/จ านวนหุ้นสามัญที่รวมถึงการเสนอขายในครั้งนี้ และหุน้สามัญทีส่ ารองไว้ตามโครงการเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท 
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งบกระแสเงินสด (งบการเงนิรวม) : บริษัท เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
(หน่วย : ล้านบาท) 

สรุปรายการงบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวม 

ปี 2554 
ปี 2555  
(ปรับปรุ
งใหม่) 

ปี 2556 
งวด 9 เดือน
แรก ปี 2557 

งวด 9 เดือน
แรก  

ปี 2557 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน          
ก าไรก่อนภาษ ี 51.91 4.62 16.28 (11.94) 26.18 

รายการปรับกระทบก าไรสุทธิเป็นเงินสดได้มาจากกิจกรรม
ด าเนินงาน       

 
  

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหนา่ย 7.05 15.06 20.40 14.90 18.16 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 0.07 - 0.83 1.04 - 
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสทุธิที่จะได้รับ (โอนกลับ) 0.08 1.79 (0.12) 4.59 0.62 
ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงินลงทุนในบรษิัทร่วม 3.19 - - - 0.00 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 0.31 0.47 0.63 0.47 1.00 
ตัดจ าหน่ายสินทรัพย ์ 0.98 - - - - 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรว่ม (3.45)  -   -  -     -  
ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 0.03   (0.98)  (0.03) (0.03) - 0.13 
ขาดทุน (ก าไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนทีย่ังไม่เกิดขึ้นจริง -  -  0.63  0.13 (0.50) 
ดอกเบี้ยรับ  (1.91)  (1.31)  (0.56) (0.36) (0.67) 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 9.61  20.16  23.30  17.70 19.56  

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ
หนี้สินด าเนินงาน 67.87  39.81  61.36  

26.49 
64.48  

สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพิ่มข้ึน)          
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น  (24.23) 23.45   (33.74) (67.96) 32.85 
สินค้าคงเหลือ  (0.53)  (8.79)  (38.32) (5.80) (1.69) 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (10.82)  (2.70)  (3.23) (1.11) 5.73  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวีนยอ่ืน  (5.33)  (1.26) 1.06  1.52 (5.13) 

หน้ีสินด าเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)          
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 9.71  15.03   (32.51) (12.37) (34.39) 
รับเงินล่วงหน้าจากลกูค้า -   (2.27) 22.96  3.31 8.85  
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 1.19  1.36  1.05  (2.43) (2.18) 
จ่ายภาษีเงินได ้  (10.87)  (13.92)  (2.96) (1.95) (5.48) 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 26.99 50.72  (24.34) (60.29)  63.05 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน          
เงินฝากธนาคารและตั๋วแลกเงินที่มีภาระค้ าประกันเพ่ิมขึ้น  (10.00)  (4.45)  (13.06) (10.10) (17.82) 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกันลดลง 14.00   -   -  -  -  
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง  (21.88) 21.88   -  -  -  
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกันเพ่ิมขึ้น - - - - (3.20) 
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย  -   -   -  -  (0.13) 
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทอ่ืน  -   -   -  - (3.60) 
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม    (1.13)  -   -  -  -  
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สรุปรายการงบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวม 

ปี 2554 
ปี 2555  
(ปรับปรุ
งใหม่) 

ปี 2556 
งวด 9 เดือน
แรก ปี 2557 

งวด 9 เดือน
แรก  

ปี 2557 

ขายเงินลงทุนในบรษิัทร่วม  -  3.45   -  -  -  
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และทรัพย์สินไม่มีตัวตน  (194.06)  (106.94)  (64.91) (59.53) (60.68) 

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ ์  -  1.37  0.03  0.03 0.10  
ดอกเบี้ยรับ 0.59  3.00  0.44  0.11 0.36  

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน 
 

(212.48)  (81.69)  (77.50) 
(69.50) 

(84.97) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน          
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น 53.42  42.71  29.53  5.23 37.28  
หนี้สินภายใต้สัญญาโอนสิทธิการรับเงินเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 5.72   (15.53)  (3.95) 27.80 23.09  
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว 120.00  27.42  71.58  71.58  -  
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว  (0.69)  (17.84)  (24.39) (17.22) (21.61) 
หนี้สินตามสญัญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินลดลง  (0.42)  (0.34)  (0.53) (0.43) (0.46) 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง) 14.20   (14.20)  -  -  -  
ดอกเบี้ยจ่าย  (9.58)  (21.41)  (23.67) (18.06)  (19.63) 
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 25.00  74.81  50.19  50.19  -  
จ่ายเงินปันผล  (18.07)  (34.37)  -  -  -  

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 189.58  41.23  98.78  119.10 18.67  
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) - สุทธิ 4.09 10.25  (3.07) (10.70) (3.25) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 3.98  8.07  18.32  18.32 15.25  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินงวด 8.07 18.32 15.25 7.62 12.00 
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(ค) ตารางแสดงอัตราสว่นทางการเงินที่ส าคัญ 

 

หมายเหตุ : ปรับปรงุการค านวณเป็นอัตราส่วนเต็มปี (Annualize) เพื่อให้สามารถน าไปเปรยีบเทียบกับข้อมูลในอดีตได้  

อัตราส่วนทางการเงิน   ปี 2554 
ปี 2555  

(ปรับปรุงใหม่) 
ป ี2556 

งวด 6 เดือนแรก  
ป ี2557 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity ratio) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.59 0.65 0.68 0.34 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.38 0.43 0.41 0.23 

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.10 0.15 -0.07 0.15 

อัตราส่วนหมุนเวียนลกูหนี้การคา้ เท่า 5.74 4.00 3.91 4.90* 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 62.68 90.06 92.18 73.40 

อัตราส่วนหมุนเวียนสนิค้าคงเหลือ เท่า 7.59 5.73 3.94 3.96* 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 47.46 62.82 91.38 90.80 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้ เท่า 4.85 3.36 3.51 4.99* 

ระยะเวลาช าระหนี ้ วัน 74.19 107.24 102.49 72.08 

Cash cycle วัน 35.95 45.64 81.07 92.12 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร  (Profitability ratio)      

อัตราก าไรขั้นต้น % 26.13 24.78 28.83 34.82 
อัตราก าไรจากการด าเนินงาน % 12.05 4.70 8.26 13.77 

อัตราก าไรอ่ืน % 0.99 1.47 1.62 0.82 

อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร % 41.50 251.52 -67.43 35.79 
อัตราก าไรสุทธ ิ % 6.38 0.54 3.12 6.53 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 53.39 2.20 8.63 14.13* 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  (Efficiency ratio)      

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 10.58 0.48 2.33 4.31* 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 40.28 7.05 10.79 13.64* 
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 1.66  0.88  0.75  0.66* 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  (Financial policy ratio)      

อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 4.29  3.12    2.42  2.15 

อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย เท่า 4.95 4.02 0.10 4.49 

อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน - Cash basis เท่า 1.33 0.97 -0.98 2.84 

อัตราการจ่ายเงินปันผล % 229.70 98.81 n/a n/a 
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16.1 ผลการด าเนินงาน 
 
ภาพรวมผลการด าเนนิงานที่ผ่านมา 

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2544 โดยในชว่ง
แรกประกอบธุรกิจจัดจ าหน่ายและให้บริการระบบส ารองไฟฟ้าส าหรับระบบส่ือสารโทรคมนาคม (Telecommunication 
Power Backup Solution) ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง ให้กับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน โดยมุง่เน้นในการจัด
จ าหน่ายและให้บริการกลุ่มลูกคา้ทางตรงในงานลักษณะโครงการท่ีมีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ซึง่มีมูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาท
ขึ้นไป จากนั้นบริษัทได้ขยายธุรกิจไปในดา้นการให้บริการระบบตรวจวัดและจดัการสภาพแวดล้อม (Monitoring and 
Management Solution) และเพื่อตอบสนองความต้องการในปจัจุบัน บริษัทได้ขยายธุรกิจไปในดา้นการออกแบบ จ าหน่าย
และติดตัง้ระบบอนุรักษ์พลังงาน (Energy Saving Solution) โดยมุ่งเน้นในการจัดหาอุปกรณ์หรือระบบที่เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างานหรือลดการสูญเสีย เพื่อท าใหเ้กิดการประหยดัพลังงาน 

นอกจากนี้บริษัทได้ขยายการด าเนินธุรกิจไปยังธุรกจิโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยการจัดตั้งบริษทัย่อย 6บริษัท 
และมีเงินลงทุนในอีก 1 บริษัท รวมทั้งสิ้น 7 บริษัท เพื่อการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย ์
พลังงานลม และพลังงานชีวมวลดังนี ้

บริษัท สถานะ จ านวน
โครงการ* 

ก าลังการผลิต
ทั้งหมด* 

ประเภทธุรกิจ 

บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ ากัด (“KSP”) บริษัทย่อย 2  1.996 เมกะวัตต์ โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
บริษัท วินด์โกกรีน จ ากัด (“WGG”) บริษัทย่อย - - โรงงานไฟฟ้าพลังงานลม 
บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ ากัด (“SGG”) บริษัทย่อย 1 987.84 กิโลวัตต์ โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
บริษัท ไบโอโกกรีน จ ากัด (“BGG”) บริษัทย่อย - - โรงงานไฟฟ้าพลังงานชีวมวล 
บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากัด (“PWG”) บริษัทย่อย 1 980 กิโลวัตต ์ โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จ ากดั 
(“PSTU”) 

บริษัทย่อย - - โรงงานไฟฟ้าจากขยะในรูปแบบ
พลังงานความร้อน 

บริษัท พีวี กรีน จ ากัด (“PVG) เงินลงทุนใน
บริษัทอ่ืน 

1 987.84 กิโลวัตต์ โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

หมายเหตุ : *จ านวนโครงการและก าลังการผลิตระบุตามท่ีได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟา้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง**บริษัท
ได้ท าการขายบรษิัทย่อย คือ บรษิัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากัดให้แก่บุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้องเมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2557โดยบริษัท กันหา โซล่า
พาวเวอร ์จ ากัด เริ่มมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟา้เชงิพาณิชยใ์หก้ับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส าหรับโครงการท่ี 1 ตั้งแต่วันท่ี 
15 สิงหาคม 2554 และโครงการท่ี 2 ตั้งแต่วันท่ี 22 สิงหาคม 2554 และบริษัท โซล่าร์โกกรีน จ ากัด เริ่มมีรายได้จากการ
จ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตัง้แตว่ันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2556 และวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 
ตามล าดับ  

 ปี 2554 อุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศไทยมีการขยายตัวไปในทศิทางที่ดี ส่งผลใหธุ้รกิจออกแบบ 
จ าหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจัดการสภาพแวดล้อมของบรษิัทมีผลการด าเนินงานท่ีดี เนื่องจากผู้
ให้บริการโครงข่ายทัง้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพิ่มการลงทุน ขยายโครงขา่ยให้ครอบคลุมพื้นท่ีต่างๆในประเทศ

16. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
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มากขึ้น บริษัทจึงมีรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวเพิม่จากปีก่อนหน้าอย่างมีนัยส าคัญ โดยคิดเป็นอัตราการเพิม่ขึ้นร้อยละ 70.77  
จากปี 2553 

 ปี 2555 บริษัทได้รับผลกระทบจากวิกฤตอุทกภัย ส่งผลให้ยอดขายของบริษัทจากธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและ
ติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจดัการสภาพแวดล้อมลดลงอย่างมีนัยส าคัญในปี 2555 เนื่องจากลูกค้าทัง้ภาครฐัและ
เอกชนชะลอการลงทุนลง อย่างไรก็ดีเนื่องจากบรษิัทเริ่มขยายธุรกิจไปยังธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 
ของปี 2554 ส่งผลให้บรษิัทและบริษัทย่อยมีรายไดเ้พิ่มขึ้นจากธุรกิจดงักล่าวอีกทางหน่ึง  

 ปี 2556 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทได้รับผลกระทบจากภาวะความไม่สงบทางการเมืองในประเทศ 
ส่งผลให้ธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบจา่ยไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อมมีรายได้ลดลงในปี 2556 
และในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 เนื่องจากรฐับาลเล่ือนการลงทุนในโครงการตา่งๆออกไป และความล่าช้าภายในของ
การเบิกจ่ายเงินของภาครัฐ ทัง้นี้เนื่องจากบริษัทขยายการลงทนุเพิ่มเติมในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนซึง่เป็นธุรกจิที่
ได้รับการสนับสนุนจากทางภาครฐัอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้เพิ่มขึน้จากธุรกิจดงักล่าวอยา่ง
ต่อเนื่อง และบรรเทาผลกระทบจากปัจจัยขา้งต้นไดใ้นระดับหน่ึง 

 

รายได้  
 ในปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และงวด 9เดือนแรกของปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากับ 545.10 
ล้านบาท 435.16 ล้านบาท 444.48 ล้านบาท และ 330.28 ล้านบาท ตามล าดับ รายได้รวมของบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี ้

(หน่วย : ล้านบาท) 

รายได ้ ด าเนินการโดย 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ม.ค. - ก.ย. 2557 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

1. ธุรกจิออกแบบ จ าหน่ายและ
ติดต้ังระบบจ่ายไฟฟ้าและ
ตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม 

 
 
 

527.25 96.72 392.89 90.29 382.28 86.01 278.42 84.30 

- ระบบส ารองไฟฟ้า บริษัท 397.87 72.99 270.32 62.12 228.72 51.46 161.60 48.93 

- ระบบตรวจวัดและจัดการ
สภาพแวดล้อม 

บริษัท 112.67 20.67 57.34 13.18 109.90 24.73 8.12 2.46 

- ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน บริษัท 16.71 3.07 65.23 14.99 23.59 5.31 95.49 28.91 

- ระบบประหยัดพลังงานและระบบ
อื่นๆ  

บริษัท - 0.00 - 0.00 20.07 4.52 13.23 4.00 

2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
- พลังงานแสงอาทิตย ์

 
KSP / GBM / 
SGG / PWG 

 
12.47 

 
2.29 

 
35.89 

 
8.25 

 
55.01 

 
12.38 

 
49.14 

 
14.88 

รวมรายได้จากการขายและบริการ  539.72 99.01 428.77 98.53 437.30 98.38 327.56 99.18 
รายได้อื่น1/  5.382/ 0.99 6.38 1.47 7.18 1.62 2.72 0.82 

รายได้รวม  545.10 100.00 435.16 100.00 444.48 100.00 330.28 100.00 
หมายเหตุ : 1/รายได้อื่น ประกอบด้วยดอกเบี้ยรับ ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน  ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบรษิัทร่วม  และรายได้อื่นๆ เป็นต้น 

 2/รายได้อื่นในปี 2554 ประกอบด้วยก าไรจากการขายเงินลงทุนในบรษิัทร่วม คือ บริษัท พระพาย เทคโนโลยี จ ากัด จ านวน 3.45 ล้านบาท 
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รายได้จากการขายและบริการ 
  โครงสร้างรายได้ของบรษิัทและบริษัทย่อยในปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 บริษัท
และบริษัทย่อยมีรายได้ส่วนใหญจ่ากธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจัดการสภาพแวดล้อม 
โดยคิดเป็นสัดสว่นร้อยละ 96.72 ร้อยละ 90.28 ร้อยละ 86.01 และร้อยละ 84.30 ของรายได้รวมตามล าดับ รายได้จาก
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนคดิเป็นอัตราสว่นร้อยละ 2.29 ร้อยละ 8.25 ร้อยละ 12.38 และร้อยละ 14.88ของรายได้รวม
ตามล าดับ และรายได้อื่น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.99 ร้อยละ 1.47 ร้อยละ 1.62 และร้อยละ 0.82 ของรายได้รวม
ตามล าดับ  

ในปี 2554 และปี 2555 รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยเทา่กับ 545.10 ล้านบาท และ 435.16 ล้านบาท
ตามล าดับ โดยรายได้รวมในปี 2555 มีอัตราลดลงร้อยละ 20.17 เมื่อเปรียบเทียบกับในปี 2554 มีสาเหตุหลักจากการ
ลดลงของรายได้จากการขายและบริการของระบบส ารองไฟฟ้า และระบบตรวจวัดและจดัการสภาพแวดล้อม ซึง่ลดลงใน
สัดส่วนร้อยละ 25.48 จาก 527.25 ล้านบาท ในปี 2554 เป็น 392.89 ล้านบาทในปี 2555  เนื่องจากในปี 2554 บริษัทมี
รายได้จากโครงการขนาดใหญ่จากทั้งหน่วยงานส่ือสารโทรคมนาคมของรฐับาลและเอกชน เช่น รายได้จากการเครือขา่ย 
3G ขององคก์ารโทรศัพท์ เป็นตน้ ท าให้รายได้ในปี 2554 เพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จาก
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในปี 2555 เพิ่มขึ้น 23.42 ล้านบาท จากในปี 2554 หรือคิดเปน็อัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 
187.74 เนื่องจากในปี 2554 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ของบริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ ากัด ท้ัง 2 โครงการ รวมก าลัง
การผลิต 1.996 เมกะวตัต์ เริ่มจ าหน่ายไฟใหแ้กก่ารไฟฟ้าสว่นภูมิภาคในเดือนสิงหาคม ท าใหม้กีารรับรู้รายไดจ้ากธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นระยะเวลาประมาณ 4 เดือน ในขณะท่ีในปี 2555 บริษัทย่อยดังกลา่วมีการรับรู้รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าจากทัง้ 
2 โครงการเต็มปี  

ในปี 2556 รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยเท่ากับ 444.48 ล้านบาทเพิม่ขึ้น 9.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา
การขยายตวัร้อยละ 2.14 จากในปี 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขยายตวัของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนของ
บริษัท เนื่องจากบริษัทท าการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ของบรษิัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากัด ก าลังการ
ผลิต 952 กิโลวัตต์ ได้เริ่มจ าหน่ายไฟให้แกก่ารไฟฟ้าสว่นภูมิภาคในเดือนกมุภาพันธ์ ปี 2556 ส่งผลให้รายได้จากการ
จ าหน่ายไฟฟ้าเพิม่ขึ้น 19.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิม่ขึ้นร้อยละ 53.30 ของรายได้จากธุรกจิโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทนในปีก่อนหน้า ในขณะเดียวกันรายไดจ้ากธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบจา่ยไฟฟ้าและตรวจวดัจัดการ
สภาพแวดล้อมในปี 2556 ลดลง 10.60 ล้านบาทจากในปี 2555 หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 2.70 เนื่องจากกลุ่ม
ลูกค้าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง ท าให้โครงการลงทุนต่างๆลดลง ส่งผลต่อรายได้ของบริษัท 
ส าหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายไดร้วมเทา่กับ 330.28ล้านบาทเพิ่มขึ้น 4.62 ล้านบาทจาก
ในงวดเดียวกันของปี 2556 ซึง่เทา่กับ 325.66 ล้านบาท หรือคิดเปน็อัตราการขยายตวัร้อยละ 1.42 เนื่องจากรายได้จาก
ธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตั้งระบบจา่ยไฟฟ้าและตรวจวัดจดัการสภาพแวดล้อมในงวด 9 เดอืนแรกของปี 2557 
น้อยลงจากงวดเดียวกันของปี 2556 เท่ากับ 4.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 1.45 เนื่องจากมีโครงการ
ของหน่วยงานรัฐบาลบางส่วนชะลอมาลงนามในสัญญาในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 จากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานรัฐบาลท าให้บรษิัทมีการรับรู้รายได้เล่ือนมาจากที่คาดการณ์ไว้วา่จะรับรู้ไดใ้นงวดไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 ไป
เป็นช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 และไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 ในขณะเดียวกันรายได้จากธุรกิจโรงฟ้าพลังงานทดแทน
ปรับตัวสูงขึ้น จากงวดเดียวกันของปี 2556 เทา่กับ 9.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.00 เนื่องจากใน
งวด 9 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทสามารถรับรู้รายไดจ้ากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ บริษทั กรีน ไบ-โอ 
มหาสารคาม จ ากดั ได้เต็มงวด ทั้ง 9 เดือน และสามารถเริ่มรับรู้รายได้ของบริษัท โซล่าร์โกกรีน จ ากัด อีกทั้งยังมกีาร
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ปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท กันหา     โซล่าพาวเวอร์ จ ากัด ให้สามารถผลิต
ไฟฟ้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
รายได้อื่น 

ในปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นจ านวน 5.38 ล้าน
บาท 6.38 ล้านบาท 7.19 ล้านบาท และ 2.72 ล้านบาท ตามล าดับ ซึง่คดิเป็นสัดส่วนต่อรายไดร้วม ร้อยละ 0.99 ร้อยละ 
1.47 ร้อยละ 1.62 และร้อยละ 0.82 ของรายได้รวมตามล าดับ โดยรายได้อื่นของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบดว้ย ก าไร
จากการขายเงินลงทุนในบริษัทรว่ม ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน ก าไรจากการตดัจ าหน่ายทรัพย์สิน ดอกเบีย้รับ และรายได้
อื่นๆ เป็นต้น 

หน่วย : ล้านบาท 

 รายได้อื่นๆ 
(งบการเงินรวม) 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ม.ค. - ก.ย. 2557 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 
ดอกเบี้ยรับ 1.91 35.54 1.53 24.02 0.62 8.59 0.67 24.53 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรว่ม 3.45 64.10 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - 0.00 2.69 42.18 - 0.00 1.91 69.96 
ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์สิน - 0.00 0.98 15.34 0.02 0.36 - 0.00 
รายได้อ่ืนๆ 0.02 0.37 1.18 18.46 6.55 91.05 0.15 5.51 

รวม 5.38 100.00 6.38 100.00 7.19 100.00 2.72 100.00 

 
ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นเพิ่มขึ้น 1.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.61 เมื่อเทยีบกับในปี 2554 

โดยในปี 2554 บริษัทมกี าไรจากการขายเงินลงทุนในบรษิัทร่วม คือ บริษัท พระพาย เทคโนโลยี จ ากดั จ านวน 3.45 ล้าน
บาท และในปี 2555 บริษัทมีรายได้จากก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนเท่ากับ 2.69 ล้านบาท และมีก าไรจากการจ าหน่าย
สินทรัพย์เท่ากับ 0.98 ล้านบาท 

ในปี 2556 รายได้อื่นเพิ่มขึ้นเพิม่ขึ้น 0.81 ล้านบาท หรือคิดเปน็อัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.44 จากในปี 2555 
เนื่องจากรายได้จากการขายสินคา้ด้อยคุณภาพจ านวน 5.47 ล้านบาท  ทั้งนี้บริษัทมีรายได้จากก าไรจากการจ าหน่าย
สินทรัพย์เท่ากับ 0.02 ล้านบาท 

ส าหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 รายได้อื่นลดลง 0.46 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปี 2556 ซึ่งเทา่กับ 3.18 
ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 14.35 โดยในงวด 9 เดือนแรกของปี 2556 และ ปี 2557 บริษัทมีรายได้จาก
ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนเท่ากบั 0.22 ล้านบาท และ 1.91 ล้านบาท ตามล าดับ 
 
ต้นทุนขายและบริการ และก าไรขัน้ต้น 

อัตราก าไรขั้นต้นในปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 ของแต่ละประเภทธุรกิจสามารถ
สรุปได้ดังนี ้
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ก าไรขั้นต้น 
(ตามงบการเงินรวม) 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ม.ค. – ก.ย. 2557 
ก าไร
ขั้นต้น 
(ล้าน
บาท) 

อัตรา
ก าไร
ขั้นต้น 
(ร้อยละ) 

ก าไร
ขั้นต้น 
(ล้าน
บาท) 

อัตรา
ก าไร
ขั้นต้น 
(ร้อยละ) 

ก าไร
ขั้นต้น 
(ล้าน
บาท) 

อัตรา
ก าไร
ขั้นต้น 
(ร้อยละ) 

ก าไร
ขั้นต้น 
(ล้าน
บาท) 

อัตรา
ก าไร
ขั้นต้น 
(ร้อยละ) 

1. ธุรกจิออกแบบ จ าหน่ายและ
ติดต้ังระบบจ่ายไฟฟ้าและ
ตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม 

 
 
 

       
 
 

- ระบบส ารองไฟฟ้า 103.77 26.08 66.37 24.55 66.10 28.90 51.59 31.92 

- ระบบตรวจวัดและจัดการ
สภาพแวดล้อม 

27.69 24.57 13.64 23.78 10.97 9.99 3.88 47.83 

- ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 0.53 3.14 0.82 1.26 5.90 25.01 20.10 21.05 

- ระบบประหยัดพลังงานและระบบ
อื่นๆ  

- 0.00 - 0.00 3.18 15.83 3.28 24.81 

2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
- พลังงานแสงอาทิตย ์

 
9.06 

 
72.62 

 
25.41 

 
70.81 

 
39.90 

 
72.53 

 
13.93 

 
71.65 

รวมก าไรขั้นต้ัน 141.03 26.13 106.24 24.78 126.06 28.83 114.06 34.82 
หมายเหตุ :  ก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรขั้นต้นของแต่ละประเภทธุรกิจมกีารปันส่วนต้นทุนบางส่วนท่ีไม่สามารถแยกประเภทของธุรกิจอย่าง

ชัดเจนได้ เช่น   ค่าภาษีอาการขาเข้า หรือการปรบัมูลค่าของสินค้าคงเหลือ เป็นต้น  ตามสัดสว่นรายได้ของแต่ละประเภทธุรกจิ  
 
ในปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและบริการรวม 

398.69 ล้านบาท 322.53 ล้านบาท 311.24 ล้านบาท และ 213.50 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.87 ร้อย
ละ 75.22 ร้อยละ 71.17 และร้อยละ 65.18 ของรายได้จากการขายและบริการรวมตามล าดับ ส่งผลให้ในปี 2554 ปี 2555 
ปี 2556 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 มีอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 26.13 ร้อยละ 24.78 ร้อยละ 28.83 และร้อยละ 34.82 
ตามล าดับ โดยในปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทมีอตัราก าไรขา้งต้นจากธุรกิจออกแบบ 
จ าหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจัดการสภาพแวดล้อมเท่ากับร้อยละ 25.03 ร้อยละ 20.57 ร้อยละ 22.54 
และร้อยละ  28.32 ตามล าดับ และมีอัตราก าไรขั้นต้นส าหรับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงเดียวกันเทา่กับร้อย
ละ 72.62 ร้อยละ 70.81 ร้อยละ 72.53 และร้อยละ 71.65 ตามล าดับ 

ในปี 2555 อัตราก าไรขั้นต้นของบริษัทและบริษัทย่อยลดลงเมื่อเทียบกับในปี 2554 เนื่องจากอตัราก าไรขั้นต้น
ส าหรับธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจัดการสภาพแวดล้อมปรับตัวลดลงเมื่อเปรียบเทียบ
กับในปี 2554 โดยมีสาเหตจุากรายได้จากระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม (Power and Environment 
Monitoring Solution) ซึ่งมีอตัราก าไรขั้นต้นทีสู่งมีสัดส่วนลดลง และการแขง่ขันในธุรกิจโรงฟ้าพลังงานทดแทนที่สูงขึน้ 
ส่งผลให้อัตราก าไรขั้นต้นของธุรกิจออกแบบ และติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนลดลง ในขณะเดยีวกัน อัตรา
ก าไรขั้นต้นส าหรับธุรกจิโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนมีปรับตวัลดลงเมื่อเปรียบเทยีบกับในปี 2554 เนื่องจากในปี 2554 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ของบริษัท กันหา โซลา่พาวเวอร์ จ ากัด เริ่มด าเนินการในช่วงไตรมาสที่ 3 ซึ่งตามคุณสมบัติ
ของแผงเซลล์แสงอาทติย์นั้น จะมีประสิทธิภาพท่ีสูงในช่วงเริ่มใช้งาน และจะกลับสู่ประสิทธิภาพปกติภายหลังจากการใช้
งานเป็นระยะเวลาหน่ึง ในขณะท่ีอัตราคา่เส่ือมมีอัตราคงที่ ท าให้อตัราก าไรขั้นต้นในชว่งปี 2554 สูงกว่าในปี 2555 

ในปี 2556 อตัราก าไรขั้นต้นของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับในปี 2555 เนื่องจากบริษัทมีอัตราก าไร
ขั้นต้นส าหรับธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบจา่ยไฟฟา้และตรวจวดัจัดการสภาพแวดลอ้มสูงขึ้นเมือ่เปรียบเทียบ
กับในปี 2555 เนื่องจากรายไดจ้ากระบบส ารองไฟฟา้ (Power Backup Solution) มีอัตราก าไรขั้นต้นสูงขึ้น โดยมีสาเหตุ
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หลักจากโครงการท่ีต้องการสินคา้ที่บริษัทเป็นตัวแทนจ าหน่ายเนือ่งจากมีคณุสมบัติตรงตามความต้องการ ท าให้บริษัทมี
อ านาจต่อรองกับลูกค้ามากขึ้น และยังสามารถควบคมุต้นทุนในการออกแบบและติดตั้งโครงการขนาดใหญ่โครงการหนึ่ง
ได้ดี ส่งผลใหสั้ดส่วนต้นทุนในการขายและบริการลดลง นอกจากนี้ ในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทมีอตัราก าไรขั้นต้นจากระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (Renewable Energy) สูงขึ้น เนื่องจากสามารถบริหารต้นทุนในส่วนของคา่ตดิตัง้อุปกรณ์
ได้ดี ส่งผลให้สัดส่วนต้นทุนลดลง 

ในขณะเดียวกัน อัตราก าไรขั้นตน้ส าหรับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนมีปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับในปี 
2555 เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ของบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากัด สามารถผลิตไฟฟ้าได้มี
ประสิทธิภาพดีกวา่โรงไฟฟ้าของบริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ ากดั เนื่องจากสภาวะความเขม้แสงของพื้นทีใ่นจงัหวัด
มหาสารคามโดยเฉล่ียมากกว่า 

ส าหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 อัตราก าไรขั้นต้นของบรษิัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดยีวกัน
ของปี 2556 ซึง่มีอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 24.84 เนื่องจากบริษัทมีอัตราก าไรขั้นต้นส าหรับธุรกจิออกแบบ จ าหน่ายและ
ติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจัดการสภาพแวดล้อมสูงขึ้นเมือ่เทียบกับงวดเดียวกันของปี 2556 เนื่องจากบริษัท
สามารถบริหารต้นทุนของโครงการระบบส ารองไฟฟ้า (Power Backup Solution) ขนาดใหญ่โครงการหนึ่งในไตรมาสที่ 1 
ของปี 2557 ได้ดี ส่งผลให้อัตราก าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น และมีความสามารถในการต่อรองราคาจากคู่คา้ส าหรับอุปกรณ์ที่จะ
น ามาจ าหน่ายและบริการท่ีดีขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนในการขายและบริการลดลง ในขณะเดยีวกัน อัตราก าไรขั้นต้นส าหรับธุรกจิ
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนมีอัตราลดลงเล็กน้อยเมื่อเทยีบกับงวดเดียวกันของปี 2556  เนื่องจากมกีารรับรู้รายไดจ้ากบรษิัท 
โซล่าร์โกกรีน จ ากัด ซึ่งมีอัตรารับซื้อไฟฟ้าในลักษณะ Feed-in Tariff 6.16 ต่อหน่วยซึ่งต่ ากว่าอตัรารับซื้อไฟฟา้ของ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์อื่นๆของบริษัทย่อย ส่งผลให้อัตราก าไรขั้นต้นรวมของธุรกจิโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนลดลง 
 
ค่าใช้จา่ยในการขายและการบรหิาร 

ค่าใช้จา่ยในการขายและบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และงวด 9 เดือนแรกของปี 
2557 เท่ากับ 76.01 ล้านบาท 86.07 ล้านบาท 89.95 ล้านบาท และ 68.96 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 13.94 ร้อยละ 15.79 ร้อยละ 20.24 และรอ้ยละ  20.88 ของรายได้รวม ตามล าดับ โดยแบ่งเป็นค่าใชจ้่ายในการขาย 
และค่าใช้จา่ยในการบริหารได้ดังนี้ 
          หน่วย : ล้านบาท 

 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ม.ค. - ก.ย. 2557 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 11.34 11.04 8.52 4.03 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

รวม 
64.67 
76.01 

75.03 
86.07 

81.44 
89.95 

64.94 
68.96 

 
ค่าใช้จา่ยในการขายสว่นใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบดว้ย คา่คอมมิชชั่น ค่าขนส่งออก และค่ารับรอง

และของขวัญรางวัล เป็นต้น โดยในปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 คา่ใชจ้่ายในการขายของ
บริษัทและบริษัทย่อยเท่ากับ 11.34 ล้านบาท 11.04 ล้านบาท 8.52 ล้านบาท และ 4.03 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 2.08 ร้อยละ 2.03 ร้อยละ 1.92 และร้อยละ 1.22 ของรายได้รวมตามล าดับ  

ในปี 2555 คา่ใช้จา่ยในการขายปรับตัวลดลงร้อยละ 2.66 เมื่อเทียบกับในปี 2554 โดยมีสาเหตหุลักมาจากการ
ลดลงของคา่รับรองและของขวัญรางวัลจ านวน 1.36 ล้านบาท และการลดลงของคา่คอมมิชชั่นจ านวน 0.95 ล้านบาท ตาม
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ยอดขายที่ลดลง ในขณะเดยีวกนัค่าบริการหลังการขายส าหรับสินค้าที่มีประกันปรับตัวเพิม่ขึ้น 1.38 ล้านบาท จากการ
บริการหลังการขายจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นในปี 2554 และค่าขนส่งออกปรับตัวสูงขึ้น 0.33 ล้านบาท  

ในปี 2556 ค่าใชจ้่ายในการขายลดลงร้อยละ 22.88 เมื่อเทียบกบัในปี 2555 เนื่องจากคา่คอมมิชชั่นที่ลดลง 1.71 
ล้านบาท เนื่องจากในปี 2555 บริษัทมีการจ่ายคา่คอมมิชชัน่ให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อติดต่อประสานงานส าหรับบาง
โครงการ (ทัง้นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2557 ซึง่จดัขึ้นเมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2557 ได้มีมติอนมุัติระเบียบการ
จ่ายค่าคอมมชิชั่น ซึ่งมกีารระบวุ่าบริษัทไมม่ีนโยบายในการจา่ยค่าคอมมิชชันแก่บคุคลภายนอกที่มิใช่พนกังานของบรษิัท 
ท าใหใ้นอนาคตบริษัทจะไม่มีการจ่ายค่าคอมมชิชั่นให้แก่บุคคลภายนอกอีกต่อไป) และค่าขนส่งทีล่ดลง 1.62 ล้านบาท 
เนื่องจากบรษิัทได้ท าการขนส่งโดยรถขนส่งของบริษัทเอง ท าใหค้่าใช้จา่ยลดลง ในขณะเดียวกนับริษัทมีคา่รับรองและคา่
ของขวัญรางวัลปรับตัวสูงขึ้น 1.24 ล้านบาท และค่าปรับส่งงานล่าช้าเพิ่มขึ้น 1.58 ล้านบาท เนื่องจากความเข้าใจที่ไม่
ตรงกันของลูกคา้และบริษัทในผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจ าหน่ายและท าการติดตั้งในโครงการขนาดใหญ่โครงการหนึ่งซึง่มจีุดพื้นที่
ที่ติดตั้งจ านวนมาก จงึท าให้การส่งมอบล่าชา้ 

ส าหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 ค่าใชจ้่ายในการขายปรับตวัลดลงร้อยละ 25.12 เมื่อเทียบกับงวดเดยีวกัน
ของปี 2556 ซึ่งเท่ากับ 5.38 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของคา่รับรองและของขวัญรางวัลเท่ากับ 1.46 
ล้านบาท ในขณะเดยีวกันค่าปรับส่งงานล่าช้าเพิ่มขึ้น 0.69 ล้านบาท เนื่องจากการส่งมอบงานล่าช้าของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์กรภายในของผู้วา่จ้าง และผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมและความไม่สงบ
ทางการเมอืง ซึ่งบริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ว่าจ้างแล้ว และคาดวา่จะได้รับพิจารณาเงินค่าปรับคืนในปี 2554 ปี 2555 ป ี
2556 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 คา่ใช้จา่ยในการบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเทา่กับ 64.67 ล้านบาท 75.03 
ล้านบาท 81.44 ล้านบาท และ 64.94 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.86 ร้อยละ 17.40 ร้อยละ 18.32 
และร้อยละ 19.66 ของรายได้รวมในชว่งเดียวกันตามล าดับ โดยมีส่วนประกอบหลักคือ เงินเดือนและสวัสดิการพนักงานซึ่ง
เป็นค่าใชจ้่ายคงที่ คา่ที่ปรึกษา และค่าใช้จา่ยในการเดินทาง  

ในปี 2555 ค่าใชจ้่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.03 เมื่อเทยีบกับในปี 2554 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้น
ของเงินเดือนพนักงานเท่ากับ 12.21 ล้านบาท เนื่องจากจ านวนพนักงานท่ีเพิ่มขึ้นเพื่อเตรยีมความพร้อมในการขยายธุรกิจ 
ค่าใช้จา่ยในการเดินทางตา่งประเทศ 0.83 ล้านบาท เนื่องจากมกีารไปศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทติย์และลมใน
ต่างประเทศ และค่าเส่ือมราคาเพิ่มขึ้น 0.86 ล้านบาท จากส่วนปรับปรุงอาคารส านักงานท่ีเพิม่ขึน้ในปี 2555 มูลคา่ 8.74 
ล้านบาท  ในขณะเดียวกันโบนัสลดลง 5.66 ล้านบาทจากผลก าไรท่ีลดลง และค่าใช้จา่ยในการเดินทางในประเทศลดลง 
0.52 ล้านบาท 

ในปี 2556 ค่าใชจ้่ายในการบริหารปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.54 เมื่อเทียบกับในปี 2555 เนื่องจากการเพิม่ขึ้นของ
เงินเดือนพนักงานเทา่กับ 12.00 ล้านบาท เนื่องจากมีการรับพนักงานฝ่ายบริหารและจดัการเพิ่มขึน้และมีการปรับเงินเดือน
ของพนักงานประจ าปี ในขณะท่ีค่าใช้จา่ยโบนัสปรับตัวลดลง 2.29 ล้านบาท ค่าใช้จา่ยในการเดินทางลดลง 1.48 ล้านบาท 
และค่าเช่าอาคารลดลง 1.23 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทท าการซื้อที่ดินและอาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึง่เป็นที่ตัง้ของ
ส านกังานบริษัทจากบรษิัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนเิคชั่น จ ากดั 

ส าหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 คา่ใช้จา่ยในการบริหารปรับตัวลดลงร้อยละ 3.14 เมื่อเทียบกับงวดเดยีวกัน
ของปีก่อนหน้า ซึง่เท่ากับ 67.04 ล้านบาท มีสาเหตจุากการลดลงของคา่ที่ปรึกษาเทา่กับ 2.12 ล้านบาท เนื่องจากในปี 
2556 บริษัทมกีารจา้งที่ปรกึษาส าหรับการวจิัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จา่ยวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ค่าใชจ้่ายเกีย่วกับ
ส านักงาน ค่าเชา่ยานพาหนะ และค่าเช่าอาคาร ลดลงรวมเท่ากบั 1.89 ล้านบาท และค่าใชจ้่ายในการเดินทางลดลงรวม
เท่ากับ 1.66 ล้านบาท ในขณะท่ีค่าคอมมิชชั่นพนักงานเพิม่ขึ้น 1.90 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ที่ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทยีบกับ
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งวดเดียวกันของปี 2556 และคา่ธรรมเนียมวชิาชีพเพิม่ขึ้น 0.69 ล้านบาท เนื่องจากค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย และคา่
วิชาชีพของผู้ตรวจสอบภายใน  
 
ค่าใช้จา่ยทางการเงิน 

ค่าใช้จา่ยทางการเงินประกอบดว้ย ดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และดอกเบี้ยจากการเช่าซื้อ
ยานพาหนะตัดจา่ย  ทั้งนี้ ในปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 ค่าใช้จา่ยทางการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย เท่ากับ 
12.09 ล้านบาท 21.93 ล้านบาท และ 26.75 ล้านบาท ตามล าดบั หรือ คิดเป็นอัตราสว่นต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 2.22 
ร้อยละ 5.04 และร้อยละ 6.02 ตามล าดับ ส าหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2556 และ 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มี
ค่าใช้จา่ยทางการเงินรวมเท่ากับ 19.46  ล้านบาท และ  21.64 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 5.98 และร้อยละ 6.55 ของ
รายได้รวมตามล าดับ โดยค่าใช้จ่ายทางการเงินท่ีเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเนื่อง สาเหตุหลักเกิดจากการกู้ยืมเงินเพื่อขยายธุรกจิ
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอยา่งตอ่เนื่อง  
 
ภาษีเงินได้  
บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใชจ้่ายภาษเีงินได้ ณ ส้ินปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 จ านวน 17.12 ล้านบาท 2.26 ล้านบาท 
และ 1.95 ล้านบาท ตามล าดับ ส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายไดภ้าษีเงินได้เทา่กับ 0.62 
ล้านบาท และงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีภาษีเงินได้เทา่กับ  4.61 ล้านบาท  
อัตราก าไรจากการด าเนินงานและอัตราก าไรสุทธิ  

ในปี 2554 และ ปี 2555 ก าไรจากการด าเนินงานมีมูลคา่เท่ากับ 65.02 ล้านบาท และ 20.17 ล้านบาทตามล าดับ 
หรือคิดเป็นอัตราก าไรจากการด าเนินงานเท่ากับร้อยละ 12.05 และ ร้อยละ 4.70 ตามล าดับ อัตราก าไรจากการด าเนินงาน
ในปี 2555 ปรับตัวลดลงจากในปี 2554 มีสาเหตุจากบริษัทมีสัดส่วนรายไดจ้ากระบบตรวจวดัและจัดการสภาพแวดล้อม 
(Power and Environment Monitoring Solution) ซึ่งมีอัตราก าไรขั้นต้นสูงลดลง และบริษัทไม่สามารถคงอัตราก าไรขั้นต้น
ของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (Renewable Energy) ได้สูงเท่าในอดีต จากการแข่งขันในธุรกิจออกแบบ 
จ าหน่าย และติดตั้งโรงฟา้พลังงานทดแทนท่ีสูงขึ้น  อีกทั้งมคี่าใช้จา่ยในการบริหารท่ีเพิ่มขึ้น 

ในปี 2556 บริษัทมีก าไรจากการด าเนินงานเทา่กับ 36.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรจากการด าเนินงาน
เท่ากับร้อยละ 8.26 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากในปี 2555 โดยมีสาเหตุหลักจากอตัราก าไรขั้นต้นที่ปรับตัวเพิม่ขึ้น เนื่องจากรายไดจ้าก
ระบบส ารองไฟฟ้า (Power Backup Solution) มีอัตราก าไรขั้นตน้สูงขึ้น จากการท่ีบริษัทมีอ านาจต่อรองกับลูกค้ามากขึ้น 
และสามารถควบคุมต้นทุนในการออกแบบและติดตัง้โครงการขนาดใหญ่โครงการหนึ่งได้ดี อีกทัง้ยังมีอตัราก าไรขั้นต้นจาก
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (Renewable Energy) สูงขึ้น เนื่องจากสามารถบริหารตน้ทุนในส่วนของค่าตดิตัง้
อุปกรณ์ได้ดี  นอกจากนีบ้ริษัทมคี่าใช้จา่ยในการขาย เช่น คา่คอมมิชชั่น และค่าขนส่งออกที่ลดลง 

ส าหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 ก าไรจากการด าเนินงานของบริษัทเท่ากับ 45.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา
ก าไรจากการด าเนินงานเทา่กับรอ้ยละ 13.77 ซึง่ปรับตวัสูงขึ้นจากก าไรจากการด าเนินงาน 4.33 ล้านบาทในงวดเดยีวกัน
ของปี 2556 เนื่องจากอตัราก าไรขั้นต้นที่ปรับตวัสูงขึ้นจากการท่ีบริษัทสามารถบริหารต้นทุนของโครงการระบบส ารอง
ไฟฟ้าได้ดีกวา่ที่ประมาณการณ์ไว้ มีต้นทุนในการขายและบริการที่ลดลงจากความสามารถในการต่อรองราคาของอุปกรณ์
ที่จะน ามาจ าหน่ายและบริการทีด่ีขึ้น และมีคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร เช่น คา่รับรองและของขวัญรางวัล ค่าที่ปรึกษา 
ค่าเช่าอาคาร และค่าใชจ้่ายส านกังานที่ลดลงในปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 ก าไรสุทธมิี
มูลค่าเทา่กับ 34.78 ล้านบาท 2.36 ล้านบาท 13.87 ล้านบาท และ 21.57 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นอัตราก าไรสุทธิ
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ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 เทา่กับ ร้อยละ 6.38 ร้อยละ 0.54  ร้อยละ 3.12 และร้อยละ 
6.53 ตามล าดับ  

อัตราก าไรสุทธิในปี 2555 ปรับตัวลดลง เมื่อเทียบกับในปี 2554 เนื่องจากก าไรจากการด าเนินงานท่ีลดลงจาก
ต้นทุนขายและบริหาร และค่าใชจ้่ายในการบริการท่ีเพิ่มขึ้น และรายการภาษเีงินได้นติิบุคคล  

อัตราก าไรสุทธิในปี 2556 ปรับตัวเพิม่ขึ้นเทา่กับ 11.52 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2555 เนื่องจากการลดลงของ
ต้นทุนการขายและบริการ ค่าใชจ้่ายในการขาย และภาษีเงินได้ ส่งผลต่อก าไรขั้นต้น และก าไรสุทธิตามล าดับ 

ก าไรสุทธิของบริษัทในงวด 9 เดอืนแรกของปี 2557 เทา่กับ 21.57 ล้านบาท หรือปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 376.05 
เมื่อเปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิ 7.81 ล้านบาทในงวดเดียวกันของปี 2556 เนื่องจากก าไรขั้นต้นทีสู่งขึ้น จากการลดลงของ
ต้นทุนในการขายและบริการ และค่าใช้จา่ยในการขายและบริหาร ส่งผลใหก้ าไรสุทธปิรับตัวสูงขึ้น 
 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ในปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 เทา่กับร้อยละ 53.349
ร้อยละ 2.20 ร้อยละ 8.63 และร้อยละ 14.13 ตามล าดับ โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถอืหุ้นเท่ากับ 85.93 ล้าน
บาท 128.72 ล้านบาท 192.78 ล้านบาท และ 214.35 ล้านบาทตามล าดับ อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้นในปี 2555 ลดลงจาก
ในปี 2554 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผูถ้ือหุ้นท่ีเพิม่สูงขึ้น ค่าใช้จา่ยในการบริหาร และต้นทุนทางการเงินท่ี
เพิ่มขึ้น ซึง่ส่งผลให้ก าไรสุทธิลดลง ส่วนอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุน้ในปี 2556 เพิ่มขึ้นจากในปี 2555 โดยมีผลมาจากอตัรา
ก าไรขั้นต้นที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งส่งผลต่อก าไรสุทธิ  
 ส าหรับงวด 9 เดอืนแรกของปี 2557 การเพิม่ขึ้นของอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นจากงวดเดยีวกันในปี 2556 มี
สาเหตุหลักจากการปรับตวัลดลงของต้นทุนขายและบริการ รวมถึงคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารท่ี ส่งผลให้ก าไรสุทธิ
มากขึ้น 

ทั้งนี้บริษัทมีการจา่ยเงินปันผลใหผู้้ถือหุ้นโดยคิดเป็นอตัราการจา่ยเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2554 
และ ปี 2555 เทา่กับร้อยละ 229.70 และร้อยละ 98.81 ตามล าดับ โดยบริษัทงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2556 เนื่องจากบรษิัทมีแผนน าเงินทุนไปใช้ในการลงทุนในและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนตาม
แผนธุรกิจของบรษิัท ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในส่วนท่ี 2.3 
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น  

 
12.2.2 ฐานะทางการเงนิ 
 
สินทรัพย์ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2557   เป็น
มูลค่า 454.66 ล้านบาท 530.67 ล้านบาท 659.68 ล้านบาท และ 675.64 ล้านบาทตามล าดับ ทั้งนี้สินทรัพย์ของบริษัท
และบริษัทย่อยมีรายละเอยีดดังต่อไปนี้ 

สินทรัพย์หมุนเวียน ณ ส้ินปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2557  มมีูลค่าเท่ากับ  218.65 
ล้านบาท 190.88 ล้านบาท 262.50 ล้านบาท และ 147.81 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคดิเป็นร้อยละ 48.09 ร้อยละ 35.97 
ร้อยละ 39.79 และร้อยละ 21.88 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดับ ซึ่งสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย
ประกอบด้วยลกูหนีก้ารค้าและลูกหนี้อื่น และสินค้าคงเหลือเป็นหลัก ซึ่งเป็นไปตามลักษณะของธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย
และติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจัดการสภาพแวดล้อม โดยรายการสินทรัพย์หมุนเวียนดงักล่าวจะปรับตวัไปใน
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ทิศทางเดียวกันกับยอดขาย ในขณะท่ีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนใหญ่ประกอบไปดว้ยที่ดนิ 
อาคาร และอุปกรณ์ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ ส้ินปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2557  
เท่ากับ  236.01 ล้านบาท 339.79 ล้านบาท 397.18 ล้านบาท และ 527.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.91 ร้อยละ 
64.03 ร้อยละ 60.21 และร้อยละ 78.12 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดับ  
 
ลูกหนี้การคา้ และค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

ณ ส้ินปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2557   บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าสุทธิ
จ านวน 133.28 ล้านบาท 107.44 ล้านบาท 140.46 ล้านบาท และ 86.92 ล้านบาท หรือตามล าดับ โดยการลดลงและ
เพิ่มขึ้นของลูกหน้ีการค้าในช่วงเวลาดงักล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยอดขายของบริษัทและบริษัทย่อย โดยในปี 2554 
ปี 2555 ปี 2556 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2557    บริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ียเท่ากับ 63 วัน 90 วัน 
92 วัน และ 73.40 วัน ตามล าดับบริษัทมีนโยบายการให้เทอมจ่ายช าระแก่ลูกค้าโดยพิจารณาจากเทอมการจ่ายช าระเงิน
จากผลประกอบการท่ีผ่านมา ยอดการส่ังซื้อ และประวัติการช าระเงินในอดีต โดยมีการให้เทอมจ่ายช าระประมาณ 30 วัน 
ถึง 60 วัน ทั้งนี้การท่ีบริษัทมีระยะเวลาการเกบ็หนี้เฉล่ียสูงกวา่นโยบายการให้เครดิตเทอมในปี 2554 นั้นเป็นผลมาจากการ
ชะลอการจ่ายช าระเงินของลูกค้าทั้งหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนเนื่องจากวิกฤตอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศ ส าหรับในปี 
2555 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ียเพิ่มขึ้นจากในปี 2554 เนื่องจากมีผู้รับเหมาระบบรายหนึ่ ง มีการค้างช าระเกินก าหนด
เนื่องจากการส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าของผู้รับเหมาระบบดังกล่าวล่าชา้ ท าให้ไม่สามารถท าการจ่ายช าระบริษัทตามก าหนด 
ส่วนปี 2556 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ียเพิ่มขึ้นจากปี 2555 โดยมีสาเหตุหลักจากการช าระเงินล่าช้าของลูกค้า
หน่วยงานรัฐบาลรายหนึ่ง ซึ่งใช้เวลานานในการอนุมัติจ่ายเงินและไม่สามารถเร่งรัดให้เร็วขึ้นได้ ส าหรับงวด 9 เดือนแรก
ของปี 2557 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียลดลงจากปี 2556 เนื่องจากความไม่สงบทางการเมืองในช่วงปลายปี 2556 ถึง
ต้นปี 2557 ส่งผลให้ลูกค้าหน่วยงานรัฐบาลของบริษัทมีความล่าช้าในการช าระเงิน ซึ่งบริษัทได้รับการช าระเงินแล้วในช่วง 
6 เดือนแรกของปี 2557 ท าให้ลูกหนี้การค้าที่ค้างช าระลดลงในงวดไตรมาสที่ 3 ของปี 2557  

 
หน่วย: ล้านบาท 

ระยะเวลาคงค้าง  
(งบการเงินรวม) 

31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 31 ก.ย. 2557 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

ยังไม่ถึงก าหนดช าระ      79.09  59.34      55.55  51.70    64.52  45.93 18.00 20.71 

ไม่เกิน 3 เดือน      33.98 25.50      36.25  33.74     26.67  18.98 39.39 45.32 

มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน      0.91  0.68 7.51 6.99       0.19 0.13 8.37 9.63 

มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน        0.58  0.44 0.55 0.52    32.55  23.17 0.00 0.00 

มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป -    0.00 0.10 0.09        0.06 0.04 0.91 1.04 
รวม  114.56  85.96    99.97  93.04   123.98  88.27 66.67 76.70 

รวมลูกหนี้การค้าอ่ืนๆ    18.79  14.10 7.55 7.02 17.39 12.38 21.16 24.34 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (0.07) (0.05) (0.07) (0.07) (0.91) (0.65) (0.91) (1.04) 
รวม-สุทธิ 133.27 100.00 107.44 100.00   140.46 100.00 86.92 100.00 

จากตารางแสดงอายุลูกหนี้การค้า ลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยจัดอยู่ในกลุ่มที่ยังไม่ถึง
ก าหนดช าระ และกลุ่มที่เกินก าหนดช าระแล้วไม่เกิน 3 เดือน  โดยปี 2554 ปี 2555 และ ปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมี
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ลูกหนี้การค้ากลุ่มที่เกินก าหนดช าระแล้วแต่ไม่เกิน 3 เดือนในสัดส่วนร้อยละ 25.50 ร้อยละ 33.74 และร้อยละ 18.98 ของ
ลูกหนี้การค้ารวมสุทธิตามล าดับ  ทั้งนี้ ในปี 2556 สัดส่วนของลูกหนี้การค้าที่เกินก าหนดช าระแล้วเกิน 3 เดือน  เท่ากับ 
32.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.35 ของลูกหนี้การค้ารวมสุทธิ โดยมีสาเหตุใหญ่จากการช าระเงินล่าช้าของ
ลูกค้าหน่วยงานรัฐบาลรายหนึ่งจ านวน 31.70 ล้านบาท  

ส าหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 ลูกหนี้การค้าของบริษัทที่จัดอยู่ในกลุ่มที่เกินก าหนดช าระแล้วแต่ไม่เกิน 3 
เดือน มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 45.32 ของลูกหนี้การค้ารวมสุทธิ เนื่องจากการช าระเงินล่าช้าของลูกค้าหน่วยงาน
รัฐบาล และข้อจ ากัดในการที่จะต้องน าส่งใบแจ้งหนี้ตามช่วงเวลาที่ก าหนดส าหรับลูกค้าแต่ละราย ท าให้มีลูกหนี้การค้า
บางส่วนได้รับการช าระล่าช้ากว่าที่ก าหนด ซึ่งเป็นขั้นตอนปกติในการด าเนินธุรกิจ และมีสัดส่วนของลูกหนี้การค้าที่เกิน
ก าหนดช าระแล้วเกิน 3 เดือน เท่ากับ 9.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.67 ของลูกหนี้การค้ารวมสุทธิ ซึ่งประกอบด้วย
ลูกหนี้คงค้างที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือนเท่ากับ 8.37 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากการที่ลูกค้ายังได้รับสินค้าไม่
ครบถ้วน ซึ่งจะท าการจ่ายเงินค่าสินค้าทั้งหมดในครั้งเดียวหลังจากได้รับสินค้าทั้งหมดแล้ว โดยบริษัทได้ท าการออกใบแจ้ง
หน้ีให้แก่ลูกค้าตามงวดการส่งของ และลูกหนี้คงค้างที่มีอายุมากกว่า 12 เดือน โดยมีสาเหตุมาจากการที่บริษัทอยู่ระหว่าง
การตรวจเช็คงานกับลูกค้าหน่วยงานหนึ่งของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งมูลค่า 0.91 บาทบริษัทบันทึกค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะ
สูญ โดยประมาณการหนี้ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ตามเงื่อนไขการช าระเงิน โดยในการประมาณ
การบริษัทค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้าง และความเส่ียงและผลกระทบจากประสบการณ์
การช าระหนี้ของลูกค้า ทั้งนี้บริษัทมีการก าหนดอัตราการตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญแยกตามกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯไว้ 2 
ประเภท ดังนี ้

กลุ่มลูกค้าเอกชน 
- ลูกหนี้ค้างช าระมากกว่า 6-9 เดือน ตั้งส ารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญร้อยละ 15 
- ลูกหนี้ค้างช าระมากกว่า 9-12 เดือน ตั้งส ารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญร้อยละ 50 
- ลูกหนี้ค้างช าระมากกว่า 12 เดือน ตั้งส ารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญร้อยละ 100 

กลุ่มลูกค้าหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ 
- ลูกหนี้ค้างช าระมากกว่า 9-12 เดือน ตั้งส ารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญร้อยละ 20 
- ลูกหนี้ค้างช าระมากกว่า 12-18 เดือน ตั้งส ารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญร้อยละ 30 
- ลูกหนี้ค้างช าระมากกว่า 18 เดือน ตั้งส ารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญร้อยละ 100 

โดยในปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทมีการตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ เท่ากับ 
0.07 ล้านบาท 0.07 ล้านบาท 0.91 ล้านบาท และ 0.31 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.05 ร้อยละ 0.07 
ร้อยละ 0.65 และ ร้อยละ 0.22 ของลูกหนี้การค้าสุทธิ ตามล าดับ ทั้งนี้บริษัทมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการตั้งค่าเผ่ือหนี้
สงสัยจะสูญตั้งแต่งวด 3 เดือนแรกของปี 2557  

ส าหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทมีการตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ เท่ากับ 0.91 ล้านบาท หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 1.04 ของลูกหนี้การค้าสุทธิ เพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินปี 2556 เนื่องจากมีลูกหนี้ค้างช าระมากกว่า 18 เดือนมูลค่า 
0.85 ล้านบาท ที่ถูกตั้งส ารองค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 100 ซึ่งปัจจุบันบริษัทก าลังด าเนินการเร่งรัดลูกค้าให้ท าการ
ช าระหนีก้ารค้าดังกล่าว 

 
สินค้าคงเหลือ 
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 สินค้าคงเหลือของบรษิัทและบริษัทย่อยประกอบด้วยรายการท่ีส าคัญ ดงันี ้
      หน่วย : ล้านบาท 

 31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ก.ย. 2557 
มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

สินค้าส าเร็จรูป 47.69 90.35 57.22 95.72 35.94 36.59 36.89 81.31 
งานระหว่างท า 2.51 4.75 4.82 8.07 42.15 42.91 11.24 24.78 
สินค้าระหว่างทาง 3.05 5.78 - 0.00 22.28 22.69  -  0.00 

รวม 53.26 100.89 62.04 103.78 100.37 102.18 48.13 106.09 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (0.47) -0.89 (2.26) -3.78 (2.14) -2.18 (2.76) -6.09 

สินค้าคงเหลือ-สุทธ ิ 52.79 100.00 59.78 100.00 98.22 100.00 45.37 100.00 

ณ ส้ินปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือสุทธิรวม
จ านวน 52.79 ล้านบาท 59.78 ล้านบาท 98.22 ล้านบาท และ 45.37 ล้านบาทตามล าดับ  

ในปี 2555 บริษัทมีสินค้าคงเหลือสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.25 จากในปี 2554 เนื่องจากงานระหว่างท าเพิ่มขึ้น 2.31 
ล้านบาท จากโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการและรอส่งมอบในช่วงปี  2555 โดยในปี 2554 และ 2555 สินค้าคงเหลือ
ประกอบด้วยสินค้าส าเร็จรูปเป็นส่วนใหญ่ 

ในปี 2556 บริษัทมีสินค้าคงเหลือสุทธิเท่ากับ 98.22 ล้านบาท โดยรายการสินคา้ส าเรจ็รูป งานระหว่างท า และ
สินค้าระหวา่งทาง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.59 ร้อยละ 42.91 และร้อยละ 22.69 ตามล าดับ โดยสินค้าคงเหลือสุทธิในปี 
2556 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 เป็นสัดส่วนร้อยละ 64.31 มีสาเหตุหลักจากการอยู่ระหวา่งด าเนินการก่อสร้างและติดตั้ง
โครงการโรงไฟฟ้าทีต่ิดตัง้บนหลังคาของบริษัท โซล่าร์โกกรีน จ ากัด โดยมงีานระหว่างท า 21.42 ล้านบาท และสินค้า
ระหว่างทาง 21.75 ล้านบาท 

ส าหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทมีสินค้าคงเหลือสุทธลิดลงจาก ณ ส้ินปี 2556 เท่ากับ 52.85 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.81เนื่องจากณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างและติดตั้ง
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาของ บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ ากัด โดย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 มี
งานระหว่างท า 21.42 ล้านบาท และสินค้าระหว่างทาง 21.75 ล้านบาท บริษัทมีอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือในปี 
2554 ปี 2555 ปี 2556 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 เท่ากับ 7.59 เท่า 5.73 เท่า 3.94 เท่า และ 3.96 เท่า ตามล าดับ 
ซึ่งคิดเป็นระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย 47.46 วัน 62.82 วัน 91.39 วัน และ 90.80 วัน ตามล าดับ โดยสาเหตุหลักที่ท าให้
บริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ียสูง เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจจัดจ าหน่ายและให้บริการระบบส ารองไฟฟ้าส าหรับ
ระบบส่ือสารโทรคมนาคม บริษัทจึงต้องส่ังซื้อสินค้าเก็บไว้ก่อนระยะเวลาหนึ่งส าหรับใช้ในโครงการต่างๆ เนื่องจากผู้
จ าหน่ายสินค้าต่างประเทศบางรายของบริษัทใช้เวลาในการจัดส่งนาน อีกทั้งการส่ังซื้อในปริมาณมากท าให้ได้ส่วนลดมาก
ขึ้น   บริษัทจึงมีการจัดเก็บสินค้าคงคลังไว้จ านวนหน่ึง 
โดยการเพิ่มขึ้นของอัตราสว่นหมนุเวียนสินคา้คงเหลือในปี 2555 จากปี 2554 เนื่องจากในปี 2555 มีงานระหว่างทางที่รอ
การส่งมอบ และมกีารเก็บสินค้าเพื่อใช้ส าหรับโครงการในปี 2556 ส าหรับระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ียที่เพิ่มขึ้นในปี 2556 
เกิดจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทีต่ิดตัง้บนหลังคาทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้างและติดตั้งโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาของบริษัท โซล่าร์โกกรีน จ ากัดซึง่ยังไม่ได้ท าการส่งมอบและบันทึกเป็นสินทรัพย์
ถาวร โดยมีงานระหวา่งท าเทา่กบั 21.42 ล้านบาท และในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทมีอัตราส่วนหมุนเวียนสินคา้
คงเหลือเพิม่ขึ้นเล็กน้อยจากในปี 2556 จาก 3.94 เทา่ ในปี 2556 เป็น 3.96 เท่า ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 โดยมีงาน
ระหว่างท าส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทีต่ิดตัง้บนหลังคาส าหรับบริษัท พวีี กรีน จ ากดั เท่ากับ 4.40 ล้าน
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บาทบริษัทมีนโยบายการตั้งค่าเผ่ือการลดมูลคา่สินค้าส าหรับสินค้าเส่ือมคณุภาพ เสียหาย ล้าสมัย หรือ ค้างนาน โดย
บริษัทพิจารณาจากมูลคา่ตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ (Net Realizable Value) แล้วแต่
ราคาใดจะต่ ากวา่ โดยในปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทมีการตัง้ค่าเผ่ือการลดมูลคา่
สินค้าเท่ากับ 0.47 ล้านบาท 2.26 ล้านบาท 2.14 ล้านบาท และ 2.76 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคดิเป็นสัดส่วนต่อสินคา้
คงเหลือสุทธิเทา่กับร้อยละ 0.89 ร้อยละ 3.78 ร้อยละ 2.18 และร้อยละ 6.09 ตามล าดับ 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 ณ ส้ินปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย เท่ากับ  55 
ล้านบาท 87 ล้านบาท 109 ล้านบาท และ 129 ล้านบาทตามล าดบั โดยมีรายละเอยีดดังนี ้
 ในปี 2553 บริษัทเริ่มขยายธุรกิจไปยังธุรกิจโรงฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการลงทุนในห้างหุ้นส่วนจ ากดั กันหา 
โซล่าพาวเวอร์ เมื่อวันท่ี 2 พฤศจกิายน 2553 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท และต่อมาแปรสภาพเป็นบริษัท กันหา 
โซล่าพาวเวอร์ จ ากดั ในวันที่ 22 ธันวาคม 2553 โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว จากนั้น
ในปี 2554 บริษัทท าการเพิ่มทุนในบริษัทดังกลา่ว เป็น 5 ล้านบาท เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2554 โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่
ทุนจ านวน 40,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 
และเพิ่มเป็น 55 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2554 โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ทุนจ านวน 500,000 หุ้น มูลคา่ที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุน้ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแล้ว ตามล าดับ 
 ในปี 2555 บริษัทท าการลงทุนในห้างหุ้นส่วนจ ากดั กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 
6,500,000 บาท และต่อมาแปลงสภาพเป็นบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากัด ในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 โดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว ซึง่ต่อมามกีารเพิม่ทุนจดทะเบียนเป็น 30 ล้านบาท เมื่อวันท่ี 8 
ตุลาคม 2555 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 235,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 
99.99 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแล้ว นอกจากนี้บริษัทได้ลงทุนเพิ่มในบรษิัท กันหา โซลา่พาวเวอร ์จ ากัด อีกจ านวน 2 
ล้านบาท โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 57 ล้านบาท เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2555 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 
 ในปี 2556 บริษัทก่อตั้งบริษัทย่อยอีก 3 บริษัทเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานหมุนเวียนประเภทอื่น ได้แก่ 

1. บริษัท วินด์โกกรีน จ ากัด ด้วยทุนจดทะเบยีน 1 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว เพื่อด าเนินธุรกิจโรงไฟฟา้
พลังงานลม 

2. บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ ากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว เพื่อด าเนินธุรกิจโรงไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย์ 

3. บริษัท ไบโอโกกรีน จ ากัด ดว้ยทนุจดทะเบยีน 1 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว เพื่อด าเนินธุรกิจโรงไฟฟา้
พลังงานชีวมวล 

และต่อมาในปีเดียวกันบริษัท  โซล่าร์โกกรีน จ ากดั ได้ท าการเพิ่มทนุจดทะเบยีนเป็น 20 ล้านบาท เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 
2556 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 190,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99 
ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 
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 ส าหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทท าการลงทุนในบริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากัด ซึง่จัดตั้งเมือ่วันที่ 4 
กันยายน 2556 เพื่อประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทีต่ิดตัง้บนหลังคา (Solar Rooftop) เป็นจ านวน 9,997 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท จากทุนจดทะเบียนและช าระแล้วทัง้หมด 1,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.97 
ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว และได้ท าการเพิม่ทุนจดทะเบียนและช าระแล้วเป็น 20,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 
200,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เมื่อวันท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2557 โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัท เพาเวอร์ วี กรีน 
จ ากดัทั้งส้ิน 199,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 
 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 บริษัทได้จัดตั้งบริษัท พีเอสที (อุบลราชธาน)ี จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยเพื่อประกอบ
ธุรกิจโรงงานไฟฟ้าจากขยะในรูปแบบพลังงานความร้อน ด้วยทุนจดทะเบยีน 1 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 10,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และลงทนุในบริษัทดงักล่าวในอตัราร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน 
 ในวันที่ 14 พฤศจกิายน 2557 บริษัทได้ท าการขายเงินลงทุนในบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากัด ให้แก่
บุคคลที่ไม่มีความเกีย่วข้องเป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 57.14 ล้านบาท (กรุณาดูรายละเอียดของบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขาย
บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดัในสว่นที่ 2.2 ข้อ 5 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ)  
 
เงินลงทุนอื่น 
 บริษัทท าการลงทุนในบรษิัท พีวี กรีน จ ากดั ซึ่งด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยเ์พื่อผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปัจจุบันมีทุนจดทะเบยีนและช าระแล้ว 18 ล้านบาท โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่
ร้อยละ 19.99 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแล้ว หรือเท่ากบั 3,598,000 บาท โดยบริษัทท าการร่วมทุนกับเจ้าของ
กรรมสิทธิของอาคารท่ีโครงการดงักล่าวตั้งอยู่บนหลังคา 
 
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 

หน่วย : ล้านบาท 

  
  

31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 30มิ.ย. 2557 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

ที่ดิน 2.66 1.34 20.73 7.01 59.73 17.59  59.73 13.66 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 2.77 1.40 11.83 4.00 21.30 6.27 21.69 4.96 

โรงไฟฟ้า 179.60 90.69 254.45 86.07 242.06 71.28 342.14  78.26 

เครื่องมือและอุปกรณ ์ 0.67 0.34 1.55 0.52 2.09 0.62 1.81 0.41 

เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ส านักงาน
และคอมพิวเตอร์ 

2.95 1.49 5.23 1.77 5.72 1.68  4.53  1.04 

ยานพาหนะ 0.64 0.32 1.86 0.63 1.35 0.40 1.09  0.25 

อุปกรณ์ส าหรับให้เช่า 0.00 0.00 0.00 0.00 7.31 2.15 6.19  1.42  

งานระหว่างก่อสร้าง 8.75 4.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 198.05 100.00 295.65 100.00 339.57 100.00  437.18 100.00 
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 ณ ส้ินปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิรวมจ านวน 198.05 ล้าน
บาท 295.65 ล้านบาท และ 339.57 ล้านบาท ตามล าดับ คดิเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากบั ร้อยละ 43.56 ร้อยละ 
55.71 และ ร้อยละ 51.47 ตามล าดับ 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีการลงทุนในท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ ในปี 2554 ปี 2555 และป ี 2556 เท่ากับ 194.15 
ล้านบาท 112.75 ล้านบาท และ 63.87 ล้านบาท ตามล าดับ โดยมีการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญในท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ที่
ส าคัญของบริษัทและบริษัทย่อยดังนี ้

- ในปี 2554 บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ ากัด มีการลงทุนในการซื้อที่ดิน และโรงไฟฟ้าเพื่อใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยเ์ท่ากับ 2.66 ล้านบาท และ 181.77 ล้านบาท ตามล าดับ 

- ในปี 2555 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีการลงทุนในการซื้อทีด่ินของบริษัทและบริษัทกรีน ไบ-โอ มหาสารคาม 
จ ากดั เท่ากับ 18.07 ล้านบาท โรงไฟฟ้าของบริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ ากัด และบริษัท กรีน ไบ-โอ 
มหาสารคาม จ ากดั รวมเทา่กับ 85.08 ล้านบาท  และเครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ส านกังานและคอมพิวเตอร ์
เท่ากับ 3.81 ล้านบาท 

- ในปี 2556 บริษัทมีการลงทุนในการซื้อทรัพย์สินซึ่งเป็นที่ดนิพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นทีต่ั้งของอาคาร
ส านักงานของบรษิัทจากบริษัท เอ็ม.วี.ที คอมมิวนเิคชั่น จ ากัด (มหาชน) อาคารส านกังานและส่วนปรับปรุง
อาคาร และอุปกรณ์ส าหรับให้เชา่ เท่ากับ 39.00 ล้านบาท 11.14 ล้านบาท และ 7.31 ล้านบาท ตามล าดับ  

ส าหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีทีส่่วนของดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ เท่ากับ 437.18  ล้าน
บาท คิดเป็นสัดสว่นต่อสินทรัพยร์วมเทา่กับ ร้อยละ 64.71 โดยมกีารลงทุนหลักในโรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทติย์ที่ตดิตั้งบน
หลังคาของบริษัท โซล่าร์โกกรีน จ ากดั เท่ากับ 54.32 ล้านบาท และของบริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากัด เท่ากับ 54.28 ล้าน
บาท   
สภาพคล่อง 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน 

ในปี 2554  บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 26.99 ล้านบาท โดยมีก าไร
ก่อนภาษีจ านวน 51.91 ล้านบาท และมีรายการหลักอื่นๆ คือ ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายจ านวน 7.05 ล้านบาท 
ค่าใช้จา่ยดอกเบีย้จ านวน 9.61 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจ านวน 24.23 ล้านบาท สินทรพัย์หมุนเวียน
อืน่เพิ่มขึ้นจ านวน 10.82 ล้านบาท เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอื่นเพิม่ขึ้นจ านวน 9.71 ล้านบาท  และจ่ายภาษเีงินได้จ านวน 
10.87 ล้านบาท  
 ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 50.72 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากปี 2554 เนื่องจากการการเพิ่มขึ้นของรายการค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายจากการลงทุนในท่ีดินอาคารและ
อุปกรณ์ ค่าใช้จา่ยดอกเบีย้ และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลงซึ่งเป็นผลจากยอดขายที่ลดลง โดยมีรายการหลักคอื 
ก าไรก่อนภาษเีงินไดจ้ านวน 4.62 ล้านบาท ค่าเส่ือมราคาและคา่ตัดจ าหน่ายจ านวน 15.06 ล้านบาท ค่าใชจ้่ายดอกเบี้ย
จ านวน 20.16 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลงจ านวน 23.45 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจ านวน 8.79 ล้าน
บาท เจา้หน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่นเพิ่มขึ้นจ านวน 15.03 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้จ านวน 13.92 ล้านบาท 
 ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิที่ใช้ไปจากกิจกรรมด าเนินงาน 24.34 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากป ี
2555 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายซึง่ส่งผลให้ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น และเจา้หน้ี
การคา้และเจา้หน้ีอื่นลดลง โดยมีรายการหลักคือ ก าไรก่อนภาษเีงินได้จ านวน 16.28 ล้านบาท ค่าเส่ือมราคาและคา่ตัด
จ าหน่ายจ านวน 20.40 ล้านบาท ค่าใช้จา่ยดอกเบีย้จ านวน 23.30 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจ านวน 
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33.74 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจ านวน 38.32 ล้านบาท เจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีอื่นลดลงจ านวน 32.51 ล้านบาท 
และเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิม่ขึ้นจ านวน 22.96 ล้านบาท 
 ส าหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงนิสดสุทธิที่ได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 63.05 
ล้านบาท ซึ่งเพิม่ขึ้นจากงวดเดยีวกันของปี 2556 ซึ่งมเีงินสดสุทธิใช้ไปจากกจิกรรมด าเนินงาน 60.29  ล้านบาท จ านวน 
123.35 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากก าไรก่อนภาษีเงินได้ที่ปรบัตัวสูงขึ้น  การลดลงของลูกหนีก้ารคา้และลูกหนี้อื่น และ
การเพิม่ขึ้นของเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า โดยในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 มีรายการหลักคอื  ก าไรก่อนภาษเีงินได้
จ านวน 26.18 ล้านบาท คา่เส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายจ านวน 18.16 ล้านบาท ค่าใชจ้่ายดอกเบี้ยจ านวน 19.56 ล้าน
บาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลงจ านวน 32.85 ล้านบาท เจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีอื่นลดลงจ านวน 34.39 ล้านบาท 
และเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิม่ขึ้นจ านวน 8.85 ล้านบาท 
 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
 ในปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีการใชเ้งินสดเพื่อกจิกรรมลงทนุ 212.48 ล้านบาท โดยมีรายการท่ีส าคัญ คอื 
รายการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และทรัพย์สินไม่มีตัวตนจ านวน 194.06 ล้านบาท เพื่อลงทุนในท่ีดินและโรงไฟฟ้าของ
บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์เป็นหลัก 
 ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีการใชเ้งินสดเพื่อกจิกรรมลงทนุ 81.69 ล้านบาท โดยมีรายการท่ีส าคัญ คือ 
รายการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และทรัพย์สินไม่มีตัวตนจ านวน 106.95 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนในบรษิัท กรีน 
ไบโอ มหาสารคามเป็นส่วนใหญ่  
 ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีการใชเ้งินสดเพื่อกจิกรรมลงทนุ 77.50 ล้านบาท โดยมีรายการท่ีส าคัญ คือ 
รายการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และทรัพย์สินไม่มีตัวตนจ านวน 64.91 ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งเป็นการซื้อที่ดินพร้อมสิ่ง
ปลูกสร้าง ซึ่งเป็นท่ีตั้งของอาคารส านักงานของบรษิัทมูลค่า 50 ล้านบาท  
 ส าหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีการใชเ้งินสดเพื่อกิจกรรมลงทุน 84.97 ล้านบาท โดย
มีรายการท่ีส าคัญ คือ รายการเงินฝากธนาคารและตัว๋แลกเงินท่ีมีภาระค้ าประกันเพิ่มขึ้นจ านวน 17.82 ล้านบาท และ
รายการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และทรัพย์สินไม่มีตัวตนจ านวน 60.68 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนในโรงไฟฟ้าของ
บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ ากัด และบริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั เปน็หลัก 
 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
 ในปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิท้ังส้ิน 189.58 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลักจาก
การรับ เงินเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 53.42 ล้านบาท การรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน 120 ล้านบาท โดยการกู้ยมืดงักล่าวเป็นเงินลงทุนทีใ่ชใ้นการค่าใช้จา่ยในการซื้อที่ดนิ เครื่องจกัรและอุปกรณ์  
ส าหรับโรงไฟฟ้าของบริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ ากัด การรับเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวข้อง 14.20 ล้านบาท เงิน
สดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิม่ทุน 25.00 ล้านบาท และการจา่ยเงินปันผลส าหรับผลการด าเนนิงานในปี 2553 เท่ากับ 
18.07 ล้านบาท  
 ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดไดม้าจากกิจกรรมจัดหาเงินตามงบการเงินท้ังส้ิน 41.23 ล้านบาท ลดลง
จากปี  2554  โดยมีสาเหตุหลักจากการรับเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 42.71 ล้านบาท การ
รับเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 27.42 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทยังมกีารจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 17.84 
ล้านบาท การช าระคืนเงินกู้ยมืระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวข้อง 14.20 ล้านบาท การจา่ยช าระดอกเบี้ย 21.41 ล้านบาท เงิน
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สดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิม่ทุน 74.81 ล้านบาท และยังมีการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2554 
เท่ากับ 34.37 ล้านบาท  
 ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดไดม้าจากกิจกรรมจัดหาเงินตามงบการเงินท้ังส้ิน 98.78 ล้านบาท โดยมี
สาเหตุหลักจากการรับเงินเบกิเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 29.53 ล้านบาท การรับเงินกูย้ืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน 71.58 ล้านบาท โดยการกูย้ืมดงักล่าวเป็นการกู้ยืมส าหรับใชใ้นการซื้อที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ซึง่เป็น
ที่ตั้งของอาคารส านักงานของบริษัท นอกจากนี้ยงัมีการช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 24.39 ล้านบาท 
จ่ายช าระดอกเบีย้ 23.67 ล้านบาท และเงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 50.19 ล้านบาท  
 ส าหรับงวด 9 เดือนแรกของป ี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมเีงินสดได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงนิตามงบการเงิน
ทั้งสิ้น 18.66 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการรับเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 37.27 ล้าน
บาท เงินสดจา่ยช าระคืนเงินกู้ยมืระยะยาว 21.61 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของหนี้สินภายใตสั้ญญาโอนสิทธิการรับเงิน
เพิม่ขึ้น 23.09 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทท าการโอนสิทธิการช าระเงินจากลูกหน้ีการคา้จ านวนหน่ึงให้แก่บริษัทแห่งหน่ึง จึง
ท าการออกตั๋วสัญญาใช้เงินจ านวน 16.3 ล้านบาท ไปวางเป็นประกันหน้ีสินภายใต้สัญญาโอนสิทธิการรับเงินน้ัน 
 
อัตราส่วนทางการเงิน 

- อัตราส่วนสภาพคลอ่ง 
 ในปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัราส่วนสภาพคล่อง
เท่ากับ 0.59 เท่า 0.65 เท่า 0.68 เท่า และ 0.34 เทา่ ตามล าดบั และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วในชว่งเวลาเดียวกัน
เท่ากับ 0.38 เท่า 0.43 เท่า 0.41 เท่า และ 0.31 เท่า ตามล าดับ โดยอัตราสว่นสภาพคล่องของบริษัทในชว่งป ี2554 ถึงงวด 
9 เดือนแรกของปี 2557 ต่ ากว่า 1 เท่า มีสาเหตุหลักจากการท่ีบริษัทมีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอยา่ง
ต่อเนื่อง ซึง่เป็นโครงการท่ีใชเ้งินลงทุนสูงตอนเริ่มต้นโครงการ และจะทยอยรับรู้รายได้และกระแสเงินสดตามระยะเวลาขาย
ไฟฟ้า ท าให้มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของบรษิัท 

ในปี 2555 อัตราส่วนสภาพคล่องและสภาพคล่องหมุนเร็วปรับตวัเพิ่มขึ้นจากในปี 2554 โดยมีสาเหตุจากหน้ีสิน
หมุนเวยีนที่ลดลง เนื่องจากในปี 2554 บริษัทย่อยของบริษัทไม่สามารถด ารงอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราสว่น
ความสามารถในการช าระหนีใ้ห้เป็นไปตามสัญญาเงินกูย้ืมกับสถาบันการเงินได้ ท าใหเ้งินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 102.67 
ล้านบาท ถูกจดัประเภทเป็นส่วนของเงินกู้ยมืระยะยาวทีจ่ัดเป็นหน้ีสินหมุนเวียน อยา่งไรก็ดใีนปี 2555 บริษัทย่อยดังกล่าว
สามารถรกัษาอัตราสว่นดังกล่าวไว้ได้ ส่งผลให้เงินกู้ยืมระยะยาวจ านวนดังกล่าว ถูกจดัประเภทเป็นเงินกู้ยมืระยะยาวที่มี
ก าหนดช าระมากกวา่ 1 ปี ส่งผลให้หนี้สินหมุนเวยีนของบรษิัทและบริษัทย่อยในปี 2555 ปรับตวัลดลง 

ในปี 2556 อัตราส่วนสภาพคล่องและสภาพคล่องหมุนเร็วปรับตวัเพิ่มขึ้นจากในปี 2555 เนื่องจากการเพิม่ขึ้นของ
สินค้าคงเหลือในส่วนของงานระหว่างท าและสินคา้ระหวา่งทาง และการลดลงของลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น ส่งผลให้
ทรัพย์สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นและหนี้สินหมุนเวียนลดลง  

ส าหรับการลดลงของอัตราส่วนดงักล่าว ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยมื
ระยะส้ันจากสถาบันการเงินในส่วนของทรัสต์รีซีท และตัว๋สัญญาใช้เงินเพื่อใช้ในการส่ังซื้ออุปกรณ์เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟา้
พลังแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาของบรษิัทย่อย รวมถงึบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดัได้ท าการจา่ยเงินปันผล
ให้แก่บริษัทตามข้อตกลงจะซื้อจะขายหุ้นของบริษัทย่อยดงักล่าว ท าให้ผิดเงื่อนไขในสัญญากู้ยมืของบริษัทย่อย ส่งผลให้
เงินกูย้ืมระยะยาวของบรษิัทย่อยดังกล่าว ได้รับการจดัประเภทเป็นหน้ีสินระยะสั้น แต่อย่างไรก็ตาม ในวันท่ี 14 
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พฤศจิกายน 2557 บริษัทได้ท าการช าระเงินกู้ยืมระยะยาวทัง้หมดของบริษัทย่อยดงักล่าวแล้ว และได้ท าการขายหุ้นสามัญ
ทั้งหมดของบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคราม จ ากัดให้แก่ผู้ซื้อในวันเดยีวกัน 

 

- อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน - Cash basis 

ในปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีอตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผูกพัน – Cash Basis 
เท่ากับ 1.33 เทา่ 0.97 เทา่ -0.98 เท่า และ 2.84 เทา่ ตามล าดับ โอัตราส่วนความสามารถในการช าระภาระผูกพัน – Cash 
Basis ในปี 2556 ที่ตดิลบเกดิจากกระแสเงินสดจากการด าเนนิงานที่ตดิลบจากลูกหนี้การค้าจากการช าระเงินล่าชา้ของ
ลูกค้าหน่วยงานรัฐบาลรายหนึ่งซึง่ใช้ระยะเวลานานในการอนุมตัิจา่ยเงินและไม่สามารถเร่งรัดให้เรว็ขึ้นได้ และสินค้า
คงเหลือที่เพิม่ขึ้นจากการอยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้างและตดิตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ทีต่ิดตัง้บน
หลังคาของบริษัท โซล่าร์โกกรีน จ ากดั 

 

- โครงสร้างเงินทนุ 
ณ ส้ินปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้น เท่ากับ 4.29 เท่า 3.12 เท่า 2.42 เท่า และ 2.15 เทา่ตามล าดับ โดยอัตราส่วนดังกลา่วลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากใน
ปี 2555 บริษัทเพิม่ทุนจดทะเบียนเป็น 175 ล้านบาท จาก 50 ล้านบาท ในปี 2554 โดย ณ ส้ินปี 2554 ปี 2555 และปี 
2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีทุนจดทะเบยีนที่ออกและช าระแล้ว  เท่ากับ 50.00 ล้านบาท 124.81  ล้านบาท และ 175.00 
ล้านบาท ตามล าดับ ส าหรับการลดลงของอัตราส่วนดงักล่าว ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 เนื่องจากการเพิม่ขึ้นของก าไร
สะสมทั้งที่จัดสรรแล้วและยงัไม่ได้จัดสรรของบรษิัทและบริษัทย่อย 
 
แหล่งที่มาของเงินทุน 

หน้ีสิน 
ณ ส้ินปี 2554 ณ ปี 2555 ปี 2556 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมเท่ากับ 

368.73 ล้านบาท 401.94 ล้านบาท 466.90 ล้านบาท และ 461.29 ล้านบาทตามล าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.10 
ร้อยละ 75.74  ร้อยละ 70.78 และร้อยละ 68.27 ของสินทรัพย์รวมตามล าดับ โดยแบ่งเป็นหน้ีสินหมุนเวยีนจ านวน 367.99 
ล้านบาท 292.18 ล้านบาท 384.30 ล้านบาท และ 435.60 ล้านบาทตามล าดับ หรือคดิเป็นสัดสว่นร้อยละ 99.80 ร้อยละ 
72.69 ร้อยละ 82.31 และร้อยละ 94.43 ของหนี้สินรวมตามล าดับ และมีส่วนของหน้ีสินไม่หมุนเวยีนเท่ากับ 0.75 ล้านบาท 
109.77 ล้านบาท 82.60 ล้านบาท และ 25.69 ล้านบาทตามล าดบั หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.20 ร้อยละ 27.31 ร้อยละ 
17.69 และร้อยละ 5.57 ของหนีสิ้นรวมตามล าดับ  โดยมีรายละเอียดของหน้ีสินรายการส าคัญดงันี้ 

- เงินเบกิเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
ณ ส้ินปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินเบกิเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเท่ากับ 114.41 

ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดสว่นร้อยละ 31.03 ของหน้ีสินรวม และเพิม่ขึ้นเป็น 157.11 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2555 และ 186.85 
ล้านบาท ณ ส้ินปี 2556 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.09 และร้อยละ 40.02 ของหน้ีสินรวมตามล าดับ โดยเพิ่มขึ้นจากเงิน
เบิกเกินบัญชีธนาคาร และเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท ซึ่งบริษัทท าการขยายวงเงินเพื่อใชเ้ป็นวงเงินทุนหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท 
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ส าหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงนิเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบัน
การเงินเทา่กับ 223.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.54 ของหน้ีสินรวม เพิ่มขึ้นจากในปี 2556 เป็นจ านวน 
37.07 ล้านบาท เนื่องจากบริษทัมีการกูย้ืมเพิ่มเติมในส่วนของทรัสต์รีซีท และตั๋วสัญญาใชเ้งินเพือ่ใชใ้นการส่ังซื้ออุปกรณ์
เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟา้พลังแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาของบริษัทย่อย 

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ 
บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น ณ ส้ินปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 เท่ากับ 87.13 ล้านบาท 

105.03 ล้านบาท และ 72.19 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.63 ร้อยละ 26.13 และร้อยละ 15.46 ของ
หน้ีสินรวมตามล าดับ ซึง่สามารถค านวนระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ียได้เท่ากับ 74.19 วัน 107.24 วัน และ 102.49 วัน 
ตามล าดับ โดยการเพิ่มขึ้นของมูลค่าเจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอืน่ในปี 2555 มีสาเหตุหลักมาจาก การซื้อแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ และอุปกรณ์อื่นๆส าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ของบริษทั 
กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากัด อีกทั้งบริษัทยงัได้รับเทอมการช าระเงินเฉล่ียจากผู้จ าหน่ายอุปกรณ์นานขึ้น ส าหรับเจา้หน้ี
การคา้ที่ลดลงในปี 2556 เกิดจากในปี 2555 บริษัทมีเจ้าหน้ีการค้าทีจ่ าหน่ายแบตเตอรี่ที่ส่ังซื้อเพื่อด าเนินโครงการให้แก่
ลูกค้า โดยใน ณ วันท่ี 2555 มียอดเจา้หน้ีการค้าจากผู้จ าหน่ายรายดังกล่าว 23.45 ล้านบาท 

ส าหรับงวด 9 เดอืนแรกของปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้าหนี้การคา้และเจา้หน้ีอื่นเทา่กับ 41.81 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.06 ของหน้ีสินรวม ลดลงจากปี 2556 เท่ากับ 30.38 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการส่ังซื้อแผง
เซลล์แสงอาทติย์ส าหรับการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาของบริษัท เพาเวอร์ วี กรีน 
จ ากดั ซึ่งท าการจ่ายช าระดว้ยเล็ตเตอร์ออฟเครดิตจากสถาบันการเงิน ท าให้ไม่มีเจ้าหน้ีการคา้จากผู้จ าหน่ายรายดังกลา่ว 

 

- เงินกู้ยมืระยะยาว 
    หน่วย : ล้านบาท 

 31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ก.ย. 2557 

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 16.64 21.51 28.83 29.20 
เงินกู้ยืมระยะยาวที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน 102.67 - 67.83 103.32 
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถ่ึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี - 107.37 79.42 21.96 

รวม 119.31 128.89 176.08 154.47 

 ณ ส้ินปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และ งวด 9 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของเงินกู้ยืมระยะ
ยาวจากสถาบันการเงินทั้งหมด รวมส่วนท่ีถงึก าหดช าระภายใน 1 ปี และส่วนท่ีจัดเป็นหน้ีสินหมนุเวียน เทา่กับ 119.31 
ล้านบาท 128.89 ล้านบาท 176.08 ล้านบาท และ 154.47 ล้านบาทตามล าดับ หรือคดิเป็นสัดสว่นร้อยละ 32.36 ร้อยละ 
32.07 ร้อยละ 37.71 และร้อยละ 33.48 ของหน้ีสินรวมตามล าดับ  ทั้งนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2555 บริษัทฯไม่มีรายการเงินกู้ยมืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี และรายการเงินกูย้ืม
ระยะยาวที่จดัเป็นหน้ีสินหมุนเวียนตามล าดับ  

 ในปี 2555 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเงินกู้ยมืระยะยาวเพิ่มขึ้น 9.58 ล้านบาท โดยมีการกู้ยมืเงนิกู้ยืมระยะยาว
ส าหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยข์องบรษิัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดั และซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เพื่อใชเ้ป็นบ้านพกัของบริษัท 
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 ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยมืระยะยาวเพิ่มขึ้น 47.18 ล้านบาท จากการกูย้ืมส าหรับการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ของบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากัดเพิ่มเติม และกูย้ืมส าหรับซื้ออาคารส านักงานของ
บริษัท จากบรษิัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง 21.61ล้าน
บาท จากการจ่ายช าระเงินกู้ยืมโดยไม่มีการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น รวมถงึมีสว่นของเงินกูย้ืมระยะยาว
ของบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดั ซึ่งได้รับการจัดประเภทเป็นหนี้สินระยะสั้น เนื่องจากบริษัทย่อยดงักล่าวได้ท า
การจา่ยเงินปันผลให้แก่บริษัทตามข้อตกลงจะซื้อจะขายหุ้นของบริษัทย่อยดงักล่าว ท าให้ผิดเงือ่นไขในสัญญากู้ยมืของ
บริษัทย่อย แต่อยางไรก็ตาม ในวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 บริษัทได้ท าการช าระเงินกู้ยมืระยะยาวทัง้หมดของบรษิัทย่อย
ดังกล่าวแล้ว และได้ท าการขายหุน้สามัญทั้งหมดของบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคราม จ ากัดให้แกผู้่ซื้อในวันเดียวกัน 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 ณ ส้ินปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 และ งวด 9 เดือนแรกของป ี2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่ากับ 85.93 ล้านบาท 128.72 ล้านบาท 192.78 ล้านบาท และ 214.35 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
18.90 ร้อยละ 24.26 ร้อยละ 29.22 และรอ้ยละ 31.73 ของสินทรัพย์รวมตามล าดับ  
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบรษิัทและบริษทัย่อยมีมูลคา่เทา่กับ 85.93 ล้านบาท โดยมีทุน
จดทะเบยีน และช าระแล้ว 50 ล้านบาท และมียอดก าไรสะสมที่จัดสรรแล้ว ส ารองตามกฎหมาย และที่ยงัไม่ได้จดัสรร
เท่ากับ 1.49 ล้านบาท และ 34.43 ล้านบาท ตามล าดับ ทั้งนี้ในปี 2554 บริษัทมกีารจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2553 มูลค่า 18.07 ล้านบาท 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบรษิัทและบริษทัย่อยมีมูลคา่เทา่กับ 128.72 ล้านบาท โดยการ
ปรับเพิ่มขึ้นของสว่นของผู้ถือหุ้นเป็นผลมาจากบริษัทเพิม่ทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาท เป็น 175 ล้านบาท โดย ระหวา่ง
ปี 2555 บริษัทได้รับช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 74.81 ล้านบาท รวมเป็นส่วนของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว ณ ส้ินปี  2555 
เท่ากับ 124.81 ล้านบาท บริษทัมีส่วนของก าไรสะสมที่จัดสรรแล้ว ส ารองตามกฎหมาย และส่วนท่ียังไม่ได้จดัสรรเท่ากับ 
3.32 ล้านบาท และ 0.59 ล้านบาท ตามล าดับ และมีการประกาศจา่ยเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2554 มูลคา่ 
34.37 ล้านบาท 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบรษิัทและบริษัทย่อยมีมูลค่าเทา่กับ 192.78 ล้านบาท โดยมีทุน
จดทะเบยีน และช าระแล้วทัง้ส้ิน 175 ล้านบาท และมีส่วนของก าไรสะสมที่จัดสรรแล้ว ส ารองตามกฎหมาย และส่วนท่ียัง
ไม่ได้จัดสรรเท่ากับ 3.32 ล้านบาท และ 14.46 ล้านบาท ตามล าดบั 
 ส าหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 ส้ินสุด 30 กันยายน 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีสว่นของผู้ถือหุ้นเท่ากบั 
214.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินสุดปี 2556 เท่ากับ 21.57 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิม่ขึ้นของก าไรสะสมทั้งที่
จัดสรรแล้วและยังไม่ได้จัดสรรในงวดดังกล่าว 

 โดยเมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 ได้มมีติอนุมตัิการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.10 บาท การเพิ่มทนุจดทะเบยีนจาก 175 ล้านบาท เป็น 225 ล้านบาท โดย
การออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 500 ล้านหุ้น  
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ปัจจัยและอิทธพิลทีอ่าจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคตของบริษัท นอกเหนือจากที่ไดก้ล่าวไว้
ในเรื่องปจัจัยความเส่ียง ได้แก่การลดลงของก าไรสุทธิต่อหุ้นตาม Fully-diluted Basis เนื่องจากภายหลังการเสนอขายหุ้น
เพิ่มทุนต่อประชาชนในครัง้นี้ จ านวนหุ้นช าระแล้วของบรษิัท มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จะเพ่ิมขึ้นจาก 1,750 ล้านหุ้น 
เป็น 2,250 ล้านหุ้น ซึง่จะท าใหก้ าไรสุทธิต่อหุ้นตามงบการเงินในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 ที่ค านวณตามแบบ Fully-
diluted Basis โดยใช้จ านวนหุ้นภายหลังการเสนอขายต่อประชาชนเป็นฐานในการค านวณ จะลดลงเหลือเทา่กบั 
0.0.0123 บาทต่อหุ้น จากเดิม 0.0096 บาทต่อหุ้น  

อย่างไรกต็ามการท่ีจะน าก าไรสุทธิต่อหุ้นแบบ Fully-diluted Basis มาใช้นั้น ควรต้องพจิารณาเพิ่มเตมิถึง
ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการน าเงินท่ีได้รับจากการเพิ่มทุนไปใชใ้นการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 
และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวยีนตามที่ได้ระบไุว้ในวัตถุประสงคก์ารใชเ้งิน อีกทั้งผลประโยชน์อื่นๆจากการเป็นบริษัทจดทะเบยีน 
เช่น ความคล่องตวัมากขึ้นในการจัดหาแหล่งเงินทุน และภาพพจน์ที่ดีขึ้นของบรษิัทซึง่จะส่งผลดีและสร้างความคล่องตัว
ต่อการด าเนินธุรกิจดว้ย 

ทั้งนี้ เนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 จดัขึ้นเมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2557 ได้มีมติอนุมัติการออก
และจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) ประเภทระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอน
เปล่ียนมือได้ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จ านวน 50,000,000 หนว่ย โดยมีราคาเสนอขาย 0 บาทตอ่หน่วย และ
ใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี นับแต่วันท่ีออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อ
หุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สทิธิ 0.10 บาท ต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด) จะมี
ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทโดยเป็นค่าใชจ้่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ (Share-based Payment) ซึ่งบริษัท
จะต้องบันทกึค่าใชจ้่ายตามมูลคา่ยุติธรรมตามการประมาณการของใบส าคัญแสดงสิทธนิับตัง้แตว่นัท่ีออกใบส าคัญแสดง
สิทธซิึ่งจะทยอยบันทึกตามระยะเวลาการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นระยะเวลา 5 ปี 

 

นอกจากนี้ เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 บริษัทได้ท าการขายหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษทั กรีน ไบ-โอ 
มหาสารคาม จ ากัด ให้แก่บุคคลท่ีไม่มีความเกี่ยวข้อง จ านวนทัง้ส้ิน 299,994 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
และช าระแล้ว ในราคา 57.14 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขระบุให้บริษทัน าเงินจากค่าหุ้นทีจ่ะซื้อจะขายจ านวน 11.50 ล้านบาท
ฝากไว้ในบัญชีดูแลผลประโยชนข์องคู่สัญญา (Escrow Account) เพื่อเป็นหลักประกันให้บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคราม 
จ ากดั ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 โดยหากบริษัท กรีน ไบ-โอ 
มหาสารคาม จ ากัด ไม่ได้รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ผู้จะซื้อตกลงทีจ่ะวา่จา้งบริษัทในการด าเนินการย้าย
ที่ตั้งบางส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยข์องบรษิัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากัด ไปยังแหล่งที่ตั้งอื่นท่ีเหมาะสม 
และด าเนินการขอรับใบอนุญาตจากหนว่ยงานราชการท่ีเกีย่วข้อง โดยผู้จะซื้อตกลงช าระค่าจ้างในการด าเนินการดังกล่าว
ให้แก่บริษัท เทา่กับจ านวนเงนิประกัน และตกลงให้บริษัทมีสิทธิเบิกถอนเงินประกันจากบญัชีดูแลผลประโยชน์ของ
คู่สัญญาดงักล่าวได้ทันที (กรุณาดูรายละเอียดของบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากัดใน
ส่วนที่ 2.2 ขอ้ 5 ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ) ท าให้บริษัทจะมกีารรับรู้รายไดจ้ากการขายเงินลงทุนดังกล่าว
(ภายหลังจากหักหลักประกันเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน 11.50 ล้านบาท รวมถงึหักสินทรัพย์สุทธิใน
บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากัด และบวกก าไรแฝงในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้แก่บริษัทย่อยดังกล่าว) ทั้งสิ้น 20.38 
ล้านบาทในงวดไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 



บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)  

ส่วนที่ 2 หน้า 196 

ดังนั้น หากบริษัทไม่สามารถด าเนินการให้บรษิัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากัด ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานได้ภายในวันที่ 14 พฤศจกิายน 2558 บริษทัมีความเส่ียงที่จะมีคา่ใช้จา่ยในการยา้ยที่ตัง้บางส่วนของ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ดงักล่าว ซึ่งหากค่าใชจ้่ายดังกล่าวสูงกวา่เงินประกัน 11.50 ล้านบาท บริษัทจะต้องเป็นผู้
รับภาระค่าใช้จา่ยดังกลา่วทัง้หมด ซึ่งจะกระทบต่อผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และกระแสเงินสดของบริษัท ซึง่
บริษัทจะต้องท าการบันทึกค่าใชจ้่ายในการย้ายที่ตัง้บางส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ดงักล่าวทันทใีนงวดที่เกิดขึ้น 

ทั้งนี้ หลังจากการขายหุ้นสามัญของบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดั บริษัทจะไมม่ีรายได้จากการขาย
ไฟฟ้าของบริษัทย่อยดงักล่าวอีกต่อไป ซึ่งในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากัด มีรายได้
จากการขายไฟฟ้า 15.62 ล้านบาท และมีก าไรสุทธิ 6.42 ล้านบาท  


