
 

บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั ไทย โซล่าร์     
เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํ
และนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน 
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้          
ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่ได ้         
แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ศิราภรณ์  เอ้ืออนนัตก์ลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 
 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 10 พฤศจิกายน 2557  



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั

งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9,055                   22,901                 6,159                   6,333                   
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะสั้น 3 129,338               14,986                 17,347                 714                      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 185,091               118,136               55,956                 108,021               
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 2 -                           -                           63,003                 -                           
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 10,703                 10,346                 145                      -                           
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 36,480                 17,066                 44                        1,002                   
ค่าอากรขาเขา้รอเรียกคืน 37,995                 55,520                 -                           -                           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 16,885                 24,631                 2,949                   3,368                   
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 425,547               263,586               145,603               119,438               
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะยาว 5 138,628               879                      525                      777                      
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                           -                           176,195               53,080                 
เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 7 -                           -                           350,000               320,000               
เงินจ่ายล่วงหนา้ตามสญัญาซ่อมบาํรุง 71,035                 76,923                 -                           -                           
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 8 88,400                 88,400                 88,400                 88,400                 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 4,994,646            4,682,614            867,531               889,154               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 191,044               190,839               110,635               110,499               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,018                   1,576                   2,936                   1,182                   
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,487,771            5,041,231            1,596,222            1,463,092            
รวมสินทรัพย์ 5,913,318            5,304,817            1,741,825            1,582,530            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร
   และเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 10 177,638               70,294                 177,638               70,294                 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเจา้หน้ีอ่ืน 11 248,532               793,062               8,392                   10,685                 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 12 598,227               1,019,565            246,663               528,315               
ส่วนของเจา้หน้ีเช่าซ้ือท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 4,246                   4,105                   4,246                   4,105                   
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                           20,000                 -                           20,000                 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,964                   11,930                 -                           11,930                 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 13,953                 10,936                 870                      1,416                   
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,047,560            1,929,892            437,809               646,745               
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 12 2,904,598            2,410,650            186,904               -                           
เจา้หน้ีเช่าซ้ือ - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 9,412                   12,614                 9,412                   12,614                 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -                           13,665                 -                           13,665                 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,446                   5,269                   2,446                   1,693                   
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,916,456            2,442,198            198,762               27,972                 
รวมหนีสิ้น 3,964,016            4,372,090            636,571               674,717               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 13
   ทุนจดทะเบียน 1,815,000            1,365,000            1,815,000            1,365,000            
   ทุนออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้ 1,365,000            1,021,219            1,365,000            1,021,219            
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้เพ่ิมทุน -                           92,466                 -                           92,466                 
ลูกหน้ีค่าหุน้ -                           (5,708)                  -                           (5,708)                  
กาํไร (ขาดทุน) สะสม 584,302               (175,250)              (259,746)              (200,164)              
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,949,302            932,727               1,105,254            907,813               
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,913,318            5,304,817            1,741,825            1,582,530            

-                       -                           -                           -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 85,191               9,021                 29                      509                    
รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า 152,025             16,318               -                         613                    
รายไดค้่าบริหารจดัการ 3,544                 3,346                 7,477                 8,365                 
รายไดอ่ื้น 336                    4,462                 81                      3,938                 
รวมรายได้ 241,096             33,147               7,587                 13,425               
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและบริการ 76,556               17,241               20,082               10,084               
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 16,741               31,495               10,142               28,439               
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                         591,900             -                         591,900             
รวมค่าใช้จ่าย 93,297               640,636             30,224               630,423             
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 147,799             (607,489)            (22,637)              (616,998)            
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (42,483)              (36,228)              (8,756)                (7,816)                
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 105,316             (643,717)            (31,393)              (624,814)            
รายไดภ้าษีเงินได้ 14 6,179                 126,864             5,873                 125,023             
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 111,495             (516,853)            (25,520)              (499,791)            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับงวด -                         -                         -                         -                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 111,495             (516,853)            (25,520)              (499,791)            

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 16
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 0.08                   (0.51)                  (0.02)                  (0.50)                  

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 1,365,000          1,008,793          1,365,000          1,008,793          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
การดาํเนินงานต่อเน่ือง
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 201,397             15,097               4,208                 6,585                 
รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า 364,111             28,018               7,131                 12,313               
รายไดค้่าบริหารจดัการ 10,442               5,577                 28,722               18,197               
รายไดอ่ื้น
   กาํไรจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทุน 7 450,000             293,427             -                         -                         
   รายไดค้่าปรับจากความล่าชา้ในการก่อสร้าง 64,585               4,907                 -                         -                         
   อ่ืน ๆ 3,921                 7,314                 529                    6,715                 
รวมรายได้ 1,094,456          354,340             40,590               43,810               
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและบริการ 162,440             38,468               56,744               31,311               
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 59,341               72,142               28,781               63,915               
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                         591,900             -                         591,900             
ขาดทุนจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                         7,347                 -                         7,347                 
รวมค่าใช้จ่าย 221,781             709,857             85,525               694,473             
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 872,675             (355,517)            (44,935)              (650,663)            
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (116,909)            (53,203)              (27,801)              (23,664)              
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 755,766             (408,720)            (72,736)              (674,327)            
รายไดภ้าษีเงินได้ 14 3,786                 137,795             13,154               135,089             
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 759,552             (270,925)            (59,582)              (539,238)            
การดาํเนินงานทีย่กเลกิ
กาํไรของบริษทัยอ่ยก่อนเปล่ียนสถานะ
   เป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 7 -                         105,430             -                         -                         
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 759,552             (165,495)            (59,582)              (539,238)            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับงวด -                         -                         -                         -                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 759,552             (165,495)            (59,582)              (539,238)            

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 16
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 0.58                   (0.31)                  (0.05)                  (0.61)                  
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 0.58                   (0.19)                  (0.05)                  (0.61)                  

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 1,310,851          878,063             1,310,851          878,063             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั

งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557

(หน่วย: พนับาท)

2557 2556 2557 2556
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 755,766             (408,720)            (72,736)              (674,327)            
กาํไรก่อนภาษีของบริษทัยอ่ยก่อนเปล่ียนสถานะเป็น
   กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (หมายเหตุ 7) -                         131,091             -                         -                         
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 755,766             (277,629)            (72,736)              (674,327)            
รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 104,524             26,451               24,201               22,458               
   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -                         12,138               -                         12,138               
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                         591,900             -                         591,900             
   ขาดทุนจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                         7,347                 -                         7,347                 
   กาํไรจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทุน (450,000)            (293,427)            -                         -                         
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 682                    213                    682                    213                    
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (1,113)                (1,060)                -                         24                      
   ดอกเบ้ียรับ (675)                   (3,183)                (234)                   (2,583)                
   ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 116,909             57,806               27,801               23,664               
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 526,093             120,556             (20,286)              (19,166)              
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (153,171)            (94,406)              (36,899)              2,378                 
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 13,958               (114,462)            1,233                 4,002                 
   สินทรัพยอ่ื์น (4,554)                (5,362)                (1,873)                (60)                     
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีอ่ืน 69,302               22,263               (1,410)                (572,493)            
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,017                 1,494                 (546)                   (446)                   
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (3,504)                -                         72                      -                         
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 451,141             (69,917)              (59,709)              (585,785)            
จ่ายภาษีเงินได้ (17,266)              (64,482)              (12,577)              (49,851)              
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 433,875             (134,399)            (72,286)              (635,636)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557

(หน่วย: พนับาท)

2557 2556 2557 2556
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัลดลง (เพิ่มข้ึน) (252,101)            1,069,265          (16,381)              766,146             
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน -                         -                         (63,003)              -                         
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                         (123,115)            (2,500)                
ซ้ือเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -                         -                         (30,000)              (13,050)              
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (944,404)            (3,240,177)         (2,903)                (77,042)              
ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -                         (43,131)              -                         (154,946)            
เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                         -                         -                         422,580             
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 35,600               -                         89,000               111,000             
ดอกเบ้ียรับ 508                    2,943                 196                    2,583                 
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (1,160,397)         (2,211,100)         (146,206)            1,054,771          
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและ
   เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มข้ึน (ลดลง) 107,344             (484,343)            107,344             (484,343)            
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน (ลดลง) (20,000)              27,500               (20,000)              27,500               
ชาํระคืนเจา้หน้ีเช่าซ้ือ (3,582)                -                         (3,582)                -                         
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 573,683             2,638,341          -                         -                         
ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (498,500)            (49,000)              (95,000)              (49,000)              
เงินสดรับค่าหุน้ 257,023             110,818             257,023             110,818             
เงินสดรับค่าหุน้เพิ่มทุนจากผูร่้วมคา้อ่ืนของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 450,000             240,000             -                         -                         
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงิน (153,292)            (135,045)            (27,467)              (23,978)              
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 712,676             2,348,271          218,318             (419,003)            
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (13,846)              2,772                 (174)                   132                    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 22,901               103                    6,333                 64                      
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 9,055                 2,875                 6,159                 196                    

-                         -                         
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   โอนเงินมดัจาํซ้ือท่ีดินเป็นท่ีดิน -                         2,200                 -                         2,200                 
   ซ้ือยานพาหนะภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือ -                         13,937               -                         13,937               
   ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดช้าํระ 15,189               -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้

(ผลต่างจากการ
ทุนเรือนหุน้ที่ออก เงินรับล่วงหนา้ จดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจ

หมายเหตุ และเรียกชาํระแลว้ ค่าหุน้เพิ่มทุน ลูกหนี้ค่าหุน้ กาํไร (ขาดทุน) สะสม ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั) รวม
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 649,397                     278,158                     (5,553)                        (158,285)                    (1,344)                                 762,373                     
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ -                                 105,265                     5,553                         -                                 -                                          110,818                     
เรียกชาํระค่าหุน้สามญั 371,822                     (366,114)                    (5,708)                        -                                 -                                          -                                 
โอนผลต่างจากการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจ
   ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัเขา้กาํไรสะสม เนื่องจาก
   การเปลี่ยนสถานะของบริษทัยอ่ยเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกนั -                                 -                                 -                                 (1,344)                        1,344                                  -                                 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - -                                 -                                 (165,495)                    -                                          (165,495)                    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 1,021,219                  17,309                       (5,708)                        (325,124)                    -                                          707,696                     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 1,021,219                  92,466                       (5,708)                        (175,250)                    -                                          932,727                     
เรียกชาํระค่าหุน้สามญั 13 343,781                     (92,466)                      5,708                         -                                 -                                          257,023                     
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 759,552                     -                                          759,552                     
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 1,365,000                  -                                 -                                 584,302                     -                                          1,949,302                  

-                                 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิรวม



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้

(ผลต่างจากการ
ทุนเรือนหุน้ที่ออก เงินรับล่วงหนา้ จดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจ

หมายเหตุ และเรียกชาํระแลว้ ค่าหุน้เพิ่มทุน ลูกหนี้ค่าหุน้ กาํไร (ขาดทุน) สะสม ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั) รวม
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 649,397                    278,158                    (5,553)                      (158,285)                  462,760                                 1,226,477                 
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ -                               105,265                    5,553                        -                               -                                             110,818                    
เรียกชาํระค่าหุน้สามญั 371,822                    (366,114)                  (5,708)                      -                               -                                             -                               
ผลต่างจากการขายที่ดินใหบ้ริษทัยอ่ยเดิม - สุทธิจากภาษีเงินได ้ -                               -                               -                               -                               70,548                                   70,548                      
โอนผลต่างจากการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจ
   ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัเขา้กาํไรสะสม เนื่องจาก
   การเปลี่ยนสถานะของบริษทัยอ่ยเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกนั -                               -                               -                               533,308                    (533,308)                                -                               
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - -                               -                               (539,238)                  -                                             (539,238)                  
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 1,021,219                 17,309                      (5,708)                      (164,215)                  -                                             868,605                    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 1,021,219                 92,466                      (5,708)                      (200,164)                  -                                             907,813                    
เรียกชาํระค่าหุน้สามญั 13 343,781                    (92,466)                    5,708                        -                               -                                             257,023                    
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               (59,582)                    -                                             (59,582)                    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 1,365,000                 -                               -                               (259,746)                  -                                             1,105,254                 

-                               
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  1

บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) บริษทัย่อยและกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษทัฯ 

บริษัท  ไทย  โซล่าร์  เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด  (มหาชน ) (“บริษัทฯ”) จัดตั้ งข้ึนเป็นบริษัทจํากัดเม่ือวันท่ี             
7 กรกฎาคม 2551 โดยมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย และไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2557 โดยมีบริษัท พี.เอ็ม.     
เอน็เนอร์ยี่ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่  ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ
คือการผลิตและจําห น่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้แ ก่ภาครัฐและภาคเอกชน             
ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ ท่ี  3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์  ชั้ น  16 ถนนพระราม  4             
แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และ
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น 
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้
ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย               
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.3 เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จาํกัด 
(มหาชน) บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 อยา่งไรกต็าม ในระหว่างงวดไดมี้การจดัตั้งบริษทัยอ่ย คือ บริษทั ทีเอสอี โอเปอเรชัน่ส์ 
จาํกดั ซ่ึงมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย และดาํเนินธุรกิจหลกัในการให้บริการบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า ซ่ึงใน
ปัจจุบนัยงัไม่เร่ิมดาํเนินกิจการ โดยบริษทัฯมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวเป็นจาํนวนร้อยละ 100 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 6  

1.4 มาตรฐานการบัญชีใหม่  

ก)  มาตรฐานการบัญชีทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน  

บริษทัฯไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลังวนัท่ี  1 มกราคม 2557 ไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี              
31 ธนัวาคม 2556  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั หรือ  
ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญั 

ข)  มาตรฐานการบัญชีทีจ่ะมีผลบังคบัใช้ในอนาคต  

บริษทัฯไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคตไวแ้ลว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 

1.5   นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  
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2. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 บริษทัฯ บริษทัย่อยและ
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี   

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2557 2556 2557 2556  
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
 (ตดัออกจากงบการเงินรวมตามสดัส่วนแลว้) 

    

รายไดค่้าบริหารจดัการ 4 4 9 8 ราคาตามสัญญา 
    
   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2557 2556 2557 2556  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย* 
 (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

     

รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 3 4 ราคาตามสัญญา 
โอนโรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้าง - - - 430 ราคาทุน 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
 (ตดัออกจากงบการเงินรวมตามสดัส่วนแลว้) 

    

รายไดค่้าบริหารจดัการ 10 6 26 14 ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ค่าบริการจ่าย - 2 - 2 ราคาตามสัญญา 
ค่าโฆษณา - 1 - 1 ราคาตลาด 

* เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2556 บริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จาํกดั และบริษทั สยาม โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่1 จาํกดั ไดเ้ปล่ียนสถานะ
จากบริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 7.1 
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกันกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี               
30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย  

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 
และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2556 

ในระหว่างงวด 
ยอดคงเหลือ  
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 2557 เงินใหกู้ย้ืม เพิ่มข้ึน ลดลง  
 (ตรวจสอบแลว้)    
บริษทั กรีน รูฟทอป จาํกดั - 15,500 (7,750) 7,750 
บริษทั ลคัก้ี โซล่าร์ จาํกดั - 35,200 (20,100) 15,100 
บริษทั แชมป์ เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั - 12,700 (12,700) - 
บริษทั นอร์ท รูฟทอป จาํกดั - 19,700 (13,133) 6,567 
บริษทั รูฟ เอน็เนอร์ยี่ จาํกดั - 33,586 - 33,586 
รวม - 116,686 (53,683) 63,003 

เงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ยจดัทาํข้ึนในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งินมีกาํหนดชาํระคืนภายในเดือนธนัวาคม 2557 
โดยไม่มีการคิดดอกเบ้ีย 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

(หมายเหตุ 4) 
    

บริษทัยอ่ย - - 52,703 12,823 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 1,270 36,810 3,176 92,025 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
 (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 4 2 4 2 
รวมลูกหน้ีและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,274 36,812 55,883 104,850 

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 11)     
บริษทัยอ่ย - - 136 - 
ผูร่้วมคา้ในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 261 249 - - 
รวมเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 261 249 136 - 
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เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  ณ  วนัท่ี  30 กันยายน 2557 และ          
31 ธนัวาคม 2556 และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2556 

ในระหว่างงวด 
ยอดคงเหลือ  
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 2557 เงินกูย้มื เพิ่มข้ึน ลดลง  

 (ตรวจสอบแลว้)    
กรรมการ 20,000 - (20,000) - 

รวม 20,000 - (20,000) - 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 บริษทัฯ บริษทัย่อยและ
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 5 5 5 5 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน - - - - 

รวม 5 5 5 5 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 15 13 15 13 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1 1 1 1 

รวม 16 14 16 14 

ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯมีภาระจากการคํ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมระหวา่งกาลขอ้ 19.4 
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3. เงินฝากธนาคารทีม่ภีาระผูกพนัระยะส้ัน 

บริษทัฯไดน้าํบญัชีเงินฝากธนาคารไปคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้นให้แก่
บริษทัย่อย นอกจากน้ี บริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดจ้าํนาํและโอนสิทธิเรียกร้องใน
บญัชีเงินฝากธนาคารไวก้บัผูใ้ห้กู ้เพ่ือเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทัฯ บริษทัย่อยและ
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ซ่ึงมีเง่ือนไขการใช้จ่าย และขั้นตอนการเบิกถอนสําหรับวตัถุประสงค์เฉพาะตาม
เง่ือนไขในสญัญาเงินกูย้มืระยะยาว 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
ลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 179,961 77,351 - 3,023 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 179,961 77,351 - 3,023 

ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีและเงินทดรองจ่ายแก่                     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 1,274 36,812 55,883 104,850 

ลูกหน้ีอ่ืน 12,133 12,250 8,350 8,425 

รวม 13,407 49,062 64,233 113,275 
หกั: คา่เผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (8,277) (8,277) (8,277) (8,277) 

รวมลกูหน้ีอ่ืน - สุทธิ 5,130 40,785 55,956 104,998 

รวมลกูหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 185,091 118,136 55,956 108,021 

5. เงินฝากธนาคารทีม่ภีาระผูกพนัระยะยาว 

บริษทัฯและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดน้าํบญัชีเงินฝากธนาคารไปคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า และสินเช่ือเพ่ือ
การเติมนํ้ ามนั ตามลาํดบั นอกจากน้ี กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดจ้าํนาํและโอนสิทธิเรียกร้องในบญัชีเงิน
ฝากธนาคารไวก้บัผูใ้หกู้ ้เพ่ือเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าว
ตามเง่ือนไขในสัญญาเงินกูย้มืระยะยาว โดยเงินฝากธนาคารดงักล่าวมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้เพ่ือกนัไวเ้ป็น
เงินสาํรองสาํหรับการจ่ายคืนเงินตน้ ดอกเบ้ียเงินกูย้มื และค่าธรรมเนียมธนาคารอ่ืน ๆ 
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6. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั ทีเอสอี รูฟทอป จาํกดั 
บริษทั ทีเอสอี โอเปอเรชัน่ส์ จาํกดั 

172,250 
250 

43,000 
- 

100 
100 

100 
- 

175,695 
500 

53,080 
- 

รวม      176,195 53,080 

ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 
และ 2556 

รายการเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 มีดงัน้ี 

เงินลงทุนในบริษทั ทีเอสอี รูฟทอป จาํกดั 

ในเดือนเมษายน 2557 บริษทั ทีเอสอี รูฟทอป จาํกดั ไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นสามญัส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 75 
ของหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียนจาํนวน 16.8 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 126 ลา้นบาท รวม
เป็นทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ 169 ลา้นบาท ทั้ งน้ี บริษทัย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนกบักระทรวง
พาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2557 

เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2557 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ทีเอสอี รูฟทอป จาํกดั ไดมี้มติพิเศษอนุมติั
ใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 169 ลา้นบาท (หุน้สามญั 16.9 ลา้นหุ้น มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 182 ลา้นบาท (หุน้สามญั 18.2 ลา้นหุ้น มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) โดยการออก
หุ้นสามญัใหม่จาํนวน 1.3 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท ซ่ึงบริษทัย่อยดงักล่าวได้ดาํเนินการ       
จดทะเบียนเพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2557 โดยเรียกชาํระค่าหุ้น      
เพ่ิมทุนประมาณร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน รวมเป็นเงิน 3 ลา้นบาท และคงเหลือเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้
อีกจาํนวน 3 ลา้นบาท 

เงินลงทุนในบริษทั ทีเอสอี โอเปอเรชัน่ส์ จาํกดั 

บริษทั ทีเอสอี โอเปอเรชัน่ส์ จาํกดั ไดจ้ดัตั้งข้ึนเพ่ือรองรับการดาํเนินธุรกิจให้บริการบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า 
โดยบริษทัฯถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100 ในหุ้นสามญัของบริษทัดงักล่าวจาํนวน 0.1 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 
10 บาท ซ่ึงไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นแลว้ร้อยละ 25 เป็นจาํนวนเงิน 0.25 ลา้นบาท และบริษทัฯไดท้าํการจ่ายเงิน
ล่วงหนา้ค่าหุน้อีกจาํนวน 0.25 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 0.5 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัดงักล่าวไดด้าํเนินการ
จดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เสร็จในวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2557  
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7. เงนิลงทุนในกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั 

7.1 รายละเอยีดของเงนิลงทุนในกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั 

เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

  30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จาํกดั การลงทุน 60 60 350,000 320,000 
บริษทั สยาม โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่1 จาํกดั* ผลิตและจาํหน่าย

กระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตย ์

- - - - 

รวม    350,000 320,000 

* บริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯถือทางตรงจาํนวน 1 หุน้ 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 บริษทัฯไดมี้การลงนามในขอ้ตกลงของผูถื้อหุ้น (Shareholders Agreement) และ
ข้อตกลงการซ้ือหุ้น  (Share Subscription Agreement) กับบริษัท  ปตท . จํากัด  (มหาชน ) (“ปตท .”)        
เพ่ือร่วมลงทุนในการผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน
ในบริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จาํกดั เพ่ือนาํมาลงทุนต่อในบริษทั สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จาํกดั    
โดยบริษทัฯและ ปตท. มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ตามลาํดบั และมีวงเงินร่วมทุนจาํนวน 
350 ล้านบาท และ  1,450 ล้านบาท  ตามลําดับ  ส่งผลให้บริษัท  ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล  จํากัด  และ       
บริษทั สยาม โซล่าร์  เอ็นเนอร์ยี่ 1 จาํกดั เปล่ียนสถานะจากบริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัตั้งแต่
วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2556 เป็นตน้ไป 

ในเดือนธันวาคม 2556 ปตท. ไดท้าํการโอนขายหุ้นทั้งหมดท่ีถือในบริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จาํกดั 
ให้แก่บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จาํกดั ซ่ึงในปัจจุบันบริษทัฯและบริษทั โกลบอล เพาเวอร์      
ซินเนอร์ยี่ จาํกดั ไดมี้การลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จาํกดั แลว้เป็นจาํนวนเงิน
ทั้ งหมด 350 ล้านบาท และ 1,450 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยในเดือนเมษายนและเดือนมิถุนายน 2557   
บริษัท  ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จํากัด  ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 533 ล้านบาท  เป็น  583 ล้านบาท         
โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวนประมาณ 5 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่
บริษทัฯและบริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในราคาหุ้นละ     
10 บาท และ 385 บาท ตามลาํดบั ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงการซ้ือหุน้ดงักล่าวขา้งตน้ โดยบริษทัฯไดจ่้าย
ชาํระค่าหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวตามสัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯจาํนวน 30 ลา้นบาทแลว้ ดว้ยเหตุน้ี บริษทัฯ
จึงได้รับรู้กาํไรจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทุนส่วนท่ีเหลืออีกจาํนวน 450 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 
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ทั้ งน้ี การสูญเสียอาํนาจการควบคุมในบริษัทย่อยดังกล่าวถือเสมือนว่าเป็นรายการขายบริษัทย่อย              
ซ่ึงเป็นไปตามคาํนิยามของการดาํเนินงานท่ียกเลิกตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5            
เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

กาํไรหรือขาดทุนของบริษทัย่อยเดิมท่ีเกิดข้ึนก่อนวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2556 ท่ีรวมอยู่ในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท) 
รายได ้  168,695 
ค่าใชจ่้าย  (33,001) 
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและภาษีเงินได ้  135,694 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน  (4,603) 
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้  131,091 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้- ภาษีเงินไดปั้จจุบนั  (25,661) 
กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก  105,430 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน  0.12 

กระแสเงินสดสุทธิของบริษทัยอ่ยเดิมท่ีเกิดข้ึนก่อนวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2556 ท่ีรวมอยู่ในงบกระแสเงินสด
รวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
กิจกรรมดาํเนินงาน 335,502 
กิจกรรมลงทุน (2,508,798) 
กิจกรรมจดัหาเงิน 2,173,257 
กระแสเงินสดจ่ายสุทธิ (39) 

7.2 เงินปันผลรับ 

ไม่มีเงินปันผลรับจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าวสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี         
30 กนัยายน 2557 และ 2556 
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7.3 ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั 

จาํนวนรวมของส่วนไดเ้สียในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีบริษทัฯมีอยูใ่นบริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จาํกดั 
และบริษทั สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จาํกดั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 คิดตาม
สดัส่วนของบริษทัฯท่ีระบุไวใ้นขอ้ตกลงของผูถื้อหุน้เป็นดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 
  (ตรวจสอบแลว้) 
สินทรัพยห์มุนเวียน 327 184 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 3,794 3,526 
 4,121 3,710 
หน้ีสินหมุนเวียน (438) (1,024) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (2,568) (2,414) 
 (3,006) (3,438) 
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,115 272 

จาํนวนรวมของส่วนไดเ้สียในรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัฯมีอยู่ในบริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จาํกดั 
และบริษทั สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จาํกดั สําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2557 และ 2556 คิดตามสดัส่วนของบริษทัฯท่ีระบุไวใ้นขอ้ตกลงของผูถื้อหุน้เป็นดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2557 2556 
รายได ้ 236 25 
ตน้ทุนขาย (61) (8) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (4) (7) 
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและภาษีเงินได ้ 171 10 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (36) (29) 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 135 (19) 
รายไดภ้าษีเงินได ้ - 2 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 135 (17) 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2557 2556 
รายได ้ 618 30 
ตน้ทุนขาย (121) (8) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (31) (16) 
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและภาษีเงินได ้ 466 6 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (93) (30) 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 373 (24) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (10) 3 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 363 (21) 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2557 บริษัท ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จาํกัด ได้นําใบหุ้นของเงินลงทุนในบริษัท     
สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย จาํนวนประมาณ 1,080 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: 
664  ลา้นบาท) (ตามสัดส่วนของบริษทัฯ: 1,080 ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2556: 664 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนั
วงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัย่อยไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์และบริษทั สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จาํกดั ไดน้าํ
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวนประมาณ 5,972 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2556: 5,744 ลา้นบาท) (ตามสัดส่วนของบริษทัฯ: 3,583 ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2556: 3,446 ลา้นบาท) และ 
เงินฝากธนาคารจาํนวนประมาณ 393 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: 24 ลา้นบาท) (ตามสดัส่วนของบริษทัฯ: 
236 ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2556: 14 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์

บริษทัฯไดน้าํใบหุ้นของเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัทั้งจาํนวนไปจดจาํนาํไวก้บัผูใ้ห้กูเ้พ่ือเป็น
หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์

8. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

บริษทัฯไดน้าํอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนทั้งจาํนวนซ่ึงเป็นท่ีดินท่ียงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงคก์ารใชง้าน    
ในอนาคตไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์  
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9. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 
สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 4,682,614 889,154 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 384,010 2,458 
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีถือเป็นตน้ทุน 32,419 - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (104,397) (24,081) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 4,994,646 867,531 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือ โดยมีมูลค่า
สุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวน 18 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: 20 ลา้นบาท) 

บริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดน้ําสินทรัพยมู์ลค่าสุทธิตามบัญชีจาํนวนประมาณ      
4,848 ล้านบ าท  (31  ธันวาคม  2556 : 4,312 ล้านบาท ) (งบการเงิน เฉพาะกิจการ : 845 ล้านบาท               
31 ธนัวาคม 2556: 866 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์

ในเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคาของ
บริษทัย่อยในบางพ้ืนท่ีไดห้ยุดการก่อสร้างชัว่คราว เพ่ือรอให้หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งทาํการตกลง
ร่วมกนัเก่ียวกบัขอ้กาํหนดในการก่อสร้างตามท่ีหน่วยงานกาํกบัดูแลไดมี้นโยบายไว ้ซ่ึงตั้งแต่เดือนมีนาคม 
2557 โครงการดงักล่าวในบางพื้นท่ีไดเ้ร่ิมการก่อสร้างใหม่อีกคร้ัง 

10.  เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคารและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากธนาคาร 
(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
อตัราดอกเบ้ีย 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

 (ร้อยละต่อปี)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR 15,216  16,564 15,216 16,564 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร MLR 162,422 53,730 162,422 53,730 

รวม  177,638  70,294 177,638 70,294 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารคํ้าประกนัโดยการจาํนาํและโอนสิทธิบญัชีเงินฝาก
ธนาคาร การจาํนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง การจาํนาํและการจาํนองเคร่ืองจกัร การโอนสิทธิเรียกร้องตาม
สัญญาของโครงการทั้งหมด การจาํนาํหุน้ของบริษทัฯท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ และคํ้าประกนัโดยผูถื้อหุน้ของ
บริษทัใหญ่ และเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารซ่ึงเป็นการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีจะครบกาํหนดชาํระภายใน
เดือนธนัวาคม 2557 คํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ 
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11. เจ้าหนีค่้าก่อสร้างและเจ้าหนีอ้ืน่ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม
2556 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 261 249 136 - 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเงินประกนัผลงาน 205,617 769,217 447 287 
เจา้หน้ีอ่ืน 23,044 3,331 2,070 648 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 19,610 20,265 5,739 9,750 

รวมเจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเจา้หน้ีอ่ืน 248,532 793,062 8,392 10,685 

12. เงินกู้ยมืระยะยาว 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม
2556 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินกูย้มืระยะยาว 3,521,918 3,446,735 435,000 530,000 
หกั: คา่ธรรมเนียมทางการเงินรอตดับญัชี (19,093) (16,520) (1,433) (1,685) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 3,502,825 3,430,215 433,567 528,315 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (598,227) (1,019,565) (246,663) (528,315) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
ชาํระภายในหน่ึงปี 2,904,598 2,410,650 186,904 - 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 กันยายน  2557                    
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 3,430,215 528,315 
กูเ้พ่ิม 573,683 - 
ชาํระคืน (498,500) (95,000) 
ค่าธรรมเนียมทางการเงิน (3,989) - 
ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 1,416 252 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 3,502,825 433,567 
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ในเดือนมิถุนายน 2557 บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสญัญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง 
ในวงเงินเงินกู้ยืมระยะยาวจาํนวน 397 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา เงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืขั้นตํ่าหกัส่วน
ต่างท่ีกําหนด (MLR - margin) ต่อปี  โดยมีกําหนดชําระคืนเงินต้นสําหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน          
365 ลา้นบาทเป็นงวดทุก 3 เดือนเร่ิมตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2570 ตามอตัราร้อยละท่ี
กาํหนดไวใ้นสญัญาเงินกู ้และจาํนวน 32 ลา้นบาทภายในเดือนตุลาคม 2558 

เงินกูย้ืมดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจาํนาํและโอนสิทธิบญัชีเงินฝากธนาคารของบริษทัฯ บริษทัย่อยและ
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั การจาํนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนั การจาํนาํและการจาํนองเคร่ืองจกัรของบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั การโอน
สิทธิเรียกร้องตามสัญญาของโครงการทั้ งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน          
การจาํนาํหุน้ของบริษทัฯท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ หุน้ท่ีถือโดยบริษทัยอ่ยบางส่วน และหุน้ของกิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนัท่ีถือโดยบริษทัฯ และคํ้าประกนัโดยบริษทัฯ กรรมการของบริษทัยอ่ยและผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 

ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงิน    
บางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การจ่ายเงินปันผล การลดทุนเรือนหุ้น การควบหรือรวมกิจการกบั  
นิติบุคคลอ่ืน การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี
ใหเ้ป็นไปตามสญัญา เป็นตน้ 

บริษทัฯต้องดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีให้ไม่ตํ่ากว่า 1.10 เท่า ตามเง่ือนไขท่ีระบุใน
สญัญาเงินกูย้มืดงักล่าว อยา่งไรกต็าม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯมีอตัราส่วนดงักล่าวเท่ากบั (1) เท่า 
จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีผลทาํให้เจ้าหน้ีเงินกู้อาจใช้สิทธิบางประการตามท่ีระบุในสัญญาซ่ึงรวมถึง         
การเรียกชาํระหน้ีคืนทั้งจาํนวนจากบริษทัฯในทนัที บริษทัฯไดข้อผอ่นผนัการปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว
จากธนาคารและไดรั้บการผ่อนผนัแลว้ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน บริษัทฯได้จัดประเภทเงินกู้ยืมดังกล่าว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 เป็นหน้ีสินหมุนเวียน         
ทั้งจาํนวนในงบแสดงฐานะการเงิน  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสญัญาเงินกูท่ี้ยงั
มิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวน 215 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: 403 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี) 
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13. ทุนเรือนหุ้น 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 

 (ตรวจสอบแลว้) 
ทุนจดทะเบียน 
หุน้สามญั 1,815,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  
 (31 ธนัวาคม 2556: หุน้สามญั 136,500,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท) 1,815,000 1,365,000 

รวม 1,815,000 1,365,000 

ทุนออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้   
หุน้สามญั 320,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท ชาํระเตม็มูลค่าแลว้  
 (31 ธนัวาคม 2556: หุน้สามญั 32,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  
 เรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้) 320,000 320,000 
หุน้สามญั 1,045,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท ชาํระเตม็มูลค่าแลว้  
 (31 ธนัวาคม 2556: หุน้สามญั 104,500,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท 
ชาํระแลว้ร้อยละ 67) 1,045,000 701,219 

รวม 1,365,000 1,021,219 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัฯไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นสามญัเพ่ิมจาํนวน 344 ลา้นบาท ซ่ึงไดรั้บชาํระครบ
แล้วทั้ งจ ํานวน  รวมเป็นทุนท่ีออกและชําระเต็มมูลค่าแล้วจ ํานวน  1,365 ล้านบาท  และบริษัทฯได ้             
จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2557 

เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2556 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัเร่ืองสาํคญัต่าง ๆ ดงัน้ี 
ก) อนุมติัให้บริษทัฯแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในพระราชบญัญัติ

บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 
ข) อนุมติัใหเ้ปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้สามญัของบริษทัฯจากเดิมท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท จาํนวน 136.5 ลา้นหุน้ 

เป็นหุน้ละ 1 บาท จาํนวน 1,365 ลา้นหุน้  
ค) อนุมติัให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากเดิม 1,365 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน       

1,815 ล้านบาท  โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน  450 ล้านหุ้น  มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ  1 บาท            
เพ่ือรองรับการเสนอขายต่อประชาชน 

บริษทัฯไดด้าํเนินการจดทะเบียนในเร่ืองสําคญัต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี    
18 กมุภาพนัธ์ 2557 

เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญ              
จดทะเบียนท่ียงัไม่ได้ออกจาํหน่ายของบริษัทฯจาํนวน 450 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท      
เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกจาํนวนไม่เกิน 428 ลา้นหุน้ และใหแ้ก่นกัลงทุนเฉพาะราย 
โดยการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงจาํนวนไม่เกิน 22 ลา้นหุน้ 
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เม่ือวนัท่ี 21, 22 และ 24 ตุลาคม 2557 บริษทัฯไดเ้สนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในส่วนท่ีจะเสนอขายให้แก่
ประชาชนทัว่ไปและนกัลงทุนเฉพาะรายจาํนวน 450 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 3.90 บาท คิดเป็นเงินจาํนวน 
1,755 ลา้นบาท และในวนัท่ี 27 ตุลาคม 2557 บริษทัฯไดรั้บชาํระค่าหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวนและ
ไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนชาํระแลว้ต่อกระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2557  

เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุน้สามญัของบริษทัฯเขา้
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

14. ภาษเีงนิได้  

รายไดภ้าษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล (5,768) 2,067 (5,828) 3,575 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (411) (128,931) (45) (128,598) 

รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ (6,179) (126,864) (5,873) (125,023) 

   
  (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 10,084 65,973 647 68,346 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (13,870) (203,768) (13,801) (203,435) 

รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ (3,786) (137,795) (13,154) (135,089) 
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จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้บนัทึกโดยตรงไปยงัองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั          
ผลต่างจากการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั - - - (17,637) 

 - - - (17,637) 

15. การส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนสาํหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากความร้อนแสงอาทิตย ์กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้ง
บนหลงัคาและกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ตามลาํดบั ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนดงัต่อไปน้ี 

บตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี ลงวนัท่ี วนัท่ีเร่ิมมีรายไดค้ร้ังแรก 
บริษัทฯ   

1454(1)/2553 21 เมษายน 2553 26 ธนัวาคม 2554 
1616(1)/2555 18 พฤษภาคม 2555 ยงัไม่เร่ิมมีรายได ้

บริษัทย่อย   
1178(1)/2557 13 กมุภาพนัธ์ 2557 4 กนัยายน 2557 
1179(1)/2557 13 กมุภาพนัธ์ 2557 ยงัไม่เร่ิมมีรายได ้
1180(1)/2557 13 กมุภาพนัธ์ 2557 ยงัไม่เร่ิมมีรายได ้
1181(1)/2557 13 กมุภาพนัธ์ 2557 ยงัไม่เร่ิมมีรายได ้
1182(1)/2557 13 กมุภาพนัธ์ 2557 ยงัไม่เร่ิมมีรายได ้
1183(1)/2557 13 กมุภาพนัธ์ 2557 ยงัไม่เร่ิมมีรายได ้
1184(1)/2557 13 กมุภาพนัธ์ 2557 ยงัไม่เร่ิมมีรายได ้
1185(1)/2557 13 กมุภาพนัธ์ 2557 ยงัไม่เร่ิมมีรายได ้
1186(1)/2557 13 กมุภาพนัธ์ 2557 ยงัไม่เร่ิมมีรายได ้
1187(1)/2557 13 กมุภาพนัธ์ 2557 ยงัไม่เร่ิมมีรายได ้
1188(1)/2557 13 กมุภาพนัธ์ 2557 4 กนัยายน 2557 
1189(1)/2557 13 กมุภาพนัธ์ 2557 ยงัไม่เร่ิมมีรายได ้
1190(1)/2557 13 กมุภาพนัธ์ 2557 ยงัไม่เร่ิมมีรายได ้
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บตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี ลงวนัท่ี วนัท่ีเร่ิมมีรายไดค้ร้ังแรก 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน   

1691(1)/2556 23 พฤษภาคม 2556 4 กนัยายน 2556 
1692(1)/2556 23 พฤษภาคม 2556 17 กรกฎาคม 2556 
1693(1)/2556 23 พฤษภาคม 2556 28 ตุลาคม 2556 
1694(1)/2556 23 พฤษภาคม 2556 21 พฤศจิกายน 2556 
1695(1)/2556 23 พฤษภาคม 2556 21 พฤศจิกายน 2556 
1696(1)/2556 23 พฤษภาคม 2556 6 มิถุนายน 2557 
1697(1)/2556 23 พฤษภาคม 2556 20 มีนาคม 2557 
1698(1)/2556 23 พฤษภาคม 2556 4 เมษายน 2557 
1699(1)/2556 23 พฤษภาคม 2556 30 พฤษภาคม 2557 
1758(1)/2556 4 มิถุนายน 2556 6 มิถุนายน 2557 

ภายใต้เง่ือนไขท่ีกาํหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเวน้อากรขาเข้าสําหรับ
เคร่ืองจกัร การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บ    
การส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น (วนัเร่ิมจาํหน่ายไฟฟ้า  
เชิงพาณิชย)์ และไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมในอตัราร้อยละ 50 
ของอตัราปกติซ่ึงมีกาํหนด 5 ปีนบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดไดรั้บยกเวน้ภาษี 

รายไดจ้ากการขายและรายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้าของบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนัท่ีแสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี          
30 กนัยายน 2557 และ 2556 เป็นรายไดท่ี้เกิดจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนทั้งจาํนวน 

16. กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน)   
ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวดหลงัจากสะท้อนผลกระทบของ          
การแตกหุน้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลขอ้ 13 

เพ่ือประโยชนใ์นการเปรียบเทียบ กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานของงวดก่อนไดถู้กคาํนวณข้ึนใหม่โดยสะทอ้นถึง
ผลกระทบจากการแตกหุน้ขา้งตน้ 
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17. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วน
งานเดียว คือ การผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์และดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์
เดียว คือ ประเทศไทย บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุน
จากการดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานใน
งบการเงิน ดงันั้น รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงาน
ตามส่วนงานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

18. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 ของ
เงินเดือน  กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ไทยพาณิชย์ มาสเตอร์ฟันด ์             
ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของ
บริษทัฯ ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัฯไดจ่้ายเงินสมทบ
กองทุนเป็นจาํนวนเงิน 0.3 ลา้นบาท และ 0.8 ลา้นบาท (2556: 0.3 ลา้นบาท และ 0.3 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 

19. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้  

19.1 สัญญาขายไฟฟ้า 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีสัญญาขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) และการไฟฟ้านครหลวง (“กฟน .”) จํานวน  25 สัญญา (31 ธันวาคม 2556:         
24 สัญญา) (งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ: 1 สัญญา 31 ธนัวาคม 2556: 1 สัญญา) ปัจจุบนับริษทัฯ บริษทัย่อย
และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดด้าํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. แลว้ตามท่ีกาํหนดไวใ้น
สญัญาขายไฟฟ้าจาํนวน 13 สัญญา (งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ: 1 สัญญา) 

สัญญาขายไฟฟ้าของบริษทัฯและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนักาํหนดให้บริษทัฯและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั
ขายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ตามจาํนวนและราคาท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา โดยมีระยะเวลา 5 ปี เเละต่อสัญญาโดย
อตัโนมติัคร้ังละ 5 ปี จนกว่าจะมีการยติุสัญญา นอกจากน้ี ในการขายไฟฟ้าให ้กฟภ. บริษทัฯและกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกันได้รับการสนับสนุนส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้าจาก กฟภ. จาํนวน 6.50 ถึง 8 บาทต่อ
กิโลวตัต-์ชัว่โมง (งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ: 8 บาทต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง) เป็นระยะเวลา 10 ปีนบัจากวนัเร่ิม
จาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์

สัญญาขายไฟฟ้าของบริษทัย่อยไดก้าํหนดให้บริษทัย่อยขายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้ งบน
หลงัคาให้แก่ กฟภ. และ กฟน. ในอตัราการรับซ้ือไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) โดยมีระยะเวลา 25 ปี
นบัตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2556 
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19.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ตามสัดส่วนของบริษทัฯท่ีมีในกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนัดงักล่าว) มีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจาํนวน 
89 ล้านบาท  และ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ (31 ธันวาคม  2556: 378 ล้านบาท  และ 2 ล้านเหรียญสหรัฐ)             
(งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี) 

19.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดาํเนินงานและภาระผูกพนัอืน่ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่า
ดาํเนินงาน สญัญาบริการและภาระผกูพนัอ่ืน ๆ ดงัต่อไปน้ี 

ก)  บริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่า
พ้ืนท่ีในอาคารสํานกังาน รถยนต ์อุปกรณ์ และการเช่าพ้ืนท่ีส่วนหลงัคา-ดาดฟ้าและพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ของ
อาคารเพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีติดตั้งแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 26 ปี  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั        
มีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานดงัน้ี  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 
2556  

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556  

จ่ายชาํระ     
ภายใน 1 ปี 11 12 3 3 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 37 36 1 2 
มากกว่า 5 ปี 172 167 - - 

ภายใตส้ัญญาเช่าพ้ืนท่ีส่วนหลงัคา-ดาดฟ้าและพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ของอาคารบางสัญญา บริษทัย่อยมีภาระ
ผูกพนัท่ีต้องจ่ายค่าเช่าในอตัราร้อยละของยอดขาย หรือตามจาํนวนเงินขั้นตํ่าตามสัญญา แลว้แต่
จาํนวนเงินใดจะสูงกว่า  

ข)  บริษทัฯมีภาระผกูพนัตามสัญญาว่าจา้งท่ีปรึกษาทางการเงินในการใหค้าํปรึกษาและดาํเนินการต่าง ๆ    
เพ่ือนําหลักทรัพยข์องบริษัทฯเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย  ์และเสนอขายหลักทรัพยต่์อ
ประชาชน โดยมีค่าท่ีปรึกษาตอ้งจ่ายตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา 

ค)  บริษทัฯมีภาระผกูพนัตามสัญญาว่าจา้งท่ีปรึกษาทางการเงินในการใหค้าํปรึกษาและดาํเนินการต่าง ๆ 
เก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจพลงังาน โดยมีค่าท่ีปรึกษาตอ้งจ่ายตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา  
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ง) กิจการท่ีควบคุมร่วมกันมีภาระผูกพันตามสัญญาบริหารจัดการกับผูร่้วมค้าอ่ืน เป็นจาํนวนเงิน
ประมาณ 4 ลา้นบาทต่อปี (ตามสัดส่วนของบริษทัฯท่ีมีในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าว) สัญญา
ดงักล่าวมีอาย ุ10 ปีนบัตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 โดยค่าบริหารจดัการดงักล่าวจะปรับเพ่ิมข้ึนปีละ
คร้ังตามอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา ซ่ึงในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 กิจการ
ท่ีควบคุมร่วมกนัมีค่าบริหารจดัการท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายภายใตสั้ญญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินทั้งหมด  
2 ลา้นบาท (2556: 1 ลา้นบาท) (ตามสัดส่วนของบริษทัฯท่ีมีในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าว)  

จ) กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีภาระผูกพนัตามสัญญาบริการเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าจาํนวน  
เจ็ดแห่งกบับริษทัแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงินประมาณ 5 ลา้นบาทต่อปี (31 ธันวาคม 2556: 5 ลา้นบาท  
ต่อปี) (ตามสัดส่วนของบริษทัฯท่ีมีในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าว) สัญญาดงักล่าวมีอายุ 10 ปี
นบัตั้งแต่วนัเร่ิมจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์ 

ฉ) กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีภาระผูกพนัตามสัญญาจ้างตรวจสอบและติดตามผลการเดินเคร่ืองและ
บาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าจาํนวนสิบแห่งกบับริษทัแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงินประมาณ 1 ลา้นบาทต่อปี      
(31 ธนัวาคม 2556: 1 ลา้นบาทต่อปี) (ตามสัดส่วนของบริษทัฯท่ีมีในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าว) 
สญัญาดงักล่าวมีอาย ุ7 ปีนบัตั้งแต่วนัเร่ิมจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์ 

19.4 การคํา้ประกนั 

ก) บริษทัฯคํ้าประกนัวงเงินกูแ้ละวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ในวงเงิน 397  
ลา้นบาท และ 510 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: ไม่มี และ 510 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 

ข) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออก
โดยธนาคารในนามบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ตามสัดส่วนของบริษทัฯท่ีมีใน
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าว) เหลืออยู่เป็นจาํนวน 11 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2556: 16 ลา้นบาท) 
(งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ: 7 ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2556: 7 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทาง
ปฏิบัติบางประการตามปกติ ธุรกิจของบ ริษัทฯ  บริษัทย่อยและกิจการท่ีควบคุม ร่วมกัน                     
ซ่ึงประกอบด้วยหนังสือคํ้ าประกันเพ่ือคํ้ าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาจาํนวน 5 ล้านบาท          
(31 ธนัวาคม 2556: 15 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ: 5 ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2556: 6 ลา้นบาท) 
และเพ่ือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าจาํนวน 6 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: 1 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะ
บริษทัฯ: 2 ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2556: 1 ลา้นบาท) ซ่ึงค ํ้าประกนัโดยบญัชีเงินฝากธนาคารของบริษทัฯ 
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19.5 คดฟ้ีองร้อง 

บริษทัฯถูกผูถื้อหุน้รายหน่ึงฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการท่ีบริษทัฯไดน้าํหุน้ของผูถื้อหุน้ดงักล่าวท่ียงัคา้ง
ชาํระเงินค่าหุ้นอยูอ่อกขายทอดตลาด โดยมีทุนทรัพยจ์าํนวน 1,000 ลา้นบาท ซ่ึงศาลแพ่งกรุงเทพใตแ้ละ
ศาลอุทธรณ์ได้มีคาํพิพากษายกฟ้องเม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2556 และวนัท่ี 18 มิถุนายน 2557 ตามลาํดับ       
โดยปัจจุบนัอยูร่ะหว่างระยะเวลายืน่ฎีกาของผูถื้อหุน้รายดงักล่าว  

เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2557 ศาลอาญากรุงเทพใตไ้ดมี้คาํพิพากษายกฟ้องคดีอาญาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการฟ้องเพิก
ถอนการขายทอดตลาดหุ้นดงักล่าวขา้งตน้ และสั่งให้จาํหน่ายคาํร้องขอทางแพ่งท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญา
ดงักล่าวออกจากสารบบความ ดงันั้น ฝ่ายบริหารของบริษทัฯจึงเช่ือว่าบริษทัฯจะไม่ไดรั้บความเสียหายจาก
คดีฟ้องร้องดงักล่าว 

20. การอนุมตังิบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 
2557 
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