
 

บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2557 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ยและกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึง  
หมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน    
การรายงานทางการเงินและรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถ
จดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ งบการเงินปราศจาก      
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและการ
เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วธีิการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมิน
ความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํ
และการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ  
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 



2 

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนั และเฉพาะของบริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

ศิราภรณ์  เอ้ืออนนัตก์ลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 25 กมุภาพนัธ์ 2558 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการท่ีควบคุมร่วมกนั

งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7,534,582            22,900,649          4,061,247            6,332,998            
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะสั้น 7 151,764,712        14,985,719          36,557,183          713,880               
เงินลงทุนชัว่คราว 8 1,231,998,094     -                           1,231,998,094     -                           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 197,166,765        118,135,676        117,147,159        108,020,597        
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 6 -                           -                           68,453,208          -                           
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 11,668,740          10,346,068          1,066,505            -                           
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน 32,060,958          17,066,273          -                           1,001,744            
ค่าอากรขาเขา้รอเรียกคืน 15,734,199          55,519,947          -                           -                           
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนด 3,028,991            17,562,921          732,620               717,802               
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 9,596,965            7,068,534            2,731,378            2,650,570            
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,660,554,006     263,585,787        1,462,747,394     119,437,591        
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะยาว 10 121,467,440        879,181               4,365,000            777,000               
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                           -                           176,194,963        53,079,993          
เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 12 -                           -                           350,000,130        320,000,060        
เงินจ่ายล่วงหนา้ตามสญัญาซ่อมบาํรุง 69,051,265          76,923,325          -                           -                           
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 13 88,399,605          88,399,605          88,399,605          88,399,605          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 4,742,184,305     4,682,613,736     609,746,587        889,154,441        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 189,631,965        190,839,323        109,067,611        110,498,721        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 10,103,398          1,575,527            6,860,806            1,182,448            
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,220,837,978     5,041,230,697     1,344,634,702     1,463,092,268     
รวมสินทรัพย์ 6,881,391,984     5,304,816,484     2,807,382,096     1,582,529,859     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการท่ีควบคุมร่วมกนั

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร
   และเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 15 -                           70,294,349          -                           70,294,349          
เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเจา้หน้ีอ่ืน 16 169,206,340        793,061,624        14,378,815          10,685,223          
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                           20,000,000          -                           20,000,000          
ส่วนของเจา้หน้ีเช่าซ้ือท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 17 4,294,225            4,105,174            4,294,225            4,105,174            
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 18 424,772,416        1,019,565,010     39,663,187          528,315,010        
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,943,617            11,930,081          -                           11,930,081          
ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 39,498,293          -                           38,340,415          -                           
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 18,042,813          10,935,841          4,056,285            1,416,007            
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 660,757,704        1,929,892,079     100,732,927        646,745,844        
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เจา้หน้ีเช่าซ้ือ - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 17 8,320,075            12,614,300          8,320,075            12,614,300          
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 18 2,722,020,696     2,410,650,030     152,988,637        -                           
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 -                           13,664,863          -                           13,664,863          
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 2,786,184            5,268,723            2,786,184            1,692,465            
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,733,126,955     2,442,197,916     164,094,896        27,971,628          
รวมหนีสิ้น 3,393,884,659     4,372,089,995     264,827,823        674,717,472        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการท่ีควบคุมร่วมกนั

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 19
   ทุนจดทะเบียน 1,815,000,000     1,365,000,000     1,815,000,000     1,365,000,000     
   ทุนออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้ 1,815,000,000     1,021,219,408     1,815,000,000     1,021,219,408     
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 19 1,266,097,322     -                           1,266,097,322     -                           
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้เพิ่มทุน -                           92,465,750          -                           92,465,750          
ลูกหน้ีค่าหุน้ -                           (5,708,417)           -                           (5,708,417)           
กาํไร (ขาดทุน) สะสม 406,246,647        (175,250,252)       (538,543,049)       (200,164,354)       
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3,487,343,969     932,726,489        2,542,554,273     907,812,387        
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ยของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 163,356               -                           -                           -                           
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,487,507,325     932,726,489        2,542,554,273     907,812,387        
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,881,391,984     5,304,816,484     2,807,382,096     1,582,529,859     

-                           -                           -                           -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) บริษทัย่อยและกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
กาํไรขาดทุน:
การดาํเนินงานต่อเน่ือง
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 293,608,622       46,527,809         4,458,818           7,951,789           
รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า 517,614,014       85,542,121         7,288,320           14,240,016         
รายไดค้่าบริหารจดัการ 14,022,333         8,969,167           38,666,172         30,577,989         
รายไดอ่ื้น
   กาํไรจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทุน 12 450,000,000       453,426,782       -                         -                         
   รายไดค้่าปรับจากความล่าชา้ในการก่อสร้าง 64,585,213         4,907,415           -                         -                         
   เงินปันผลรับจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 12 -                         -                         47,250,004         -                         
   อ่ืน ๆ 8,861,110           7,974,464           6,932,337           7,041,700           
รวมรายได้ 1,348,691,292    607,347,758       104,595,651       59,811,494         
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและบริการ 239,300,654       80,419,409         88,466,707         69,725,606         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 122,725,881       107,869,726       84,238,148         64,327,048         
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 250,000,000       591,900,236       250,000,000       591,900,236       
ขาดทุนจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                         7,347,107           -                         7,347,107           
รวมค่าใช้จ่าย 612,026,535       787,536,478       422,704,855       733,299,997       
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษเีงินได้ 736,664,757       (180,188,720)      (318,109,204)      (673,488,503)      
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (158,364,416)      (83,160,771)        (32,740,976)        (32,434,107)        
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 578,300,341       (263,349,491)      (350,850,180)      (705,922,610)      
รายไดภ้าษีเงินได้ 21 2,958,826           142,298,240       12,233,753         130,735,055       
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 581,259,167       (121,051,251)      (338,616,427)      (575,187,555)      
การดาํเนินงานทีย่กเลกิ
กาํไรของบริษทัยอ่ยก่อนเปล่ียนสถานะเป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 12 -                         105,429,602       -                         -                         
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี 581,259,167       (15,621,649)        (338,616,427)      (575,187,555)      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 237,732              -                         237,732              -                         
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี 237,732              -                         237,732              -                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 581,496,899       (15,621,649)        (338,378,695)      (575,187,555)      

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 23
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 0.41                    (0.13)                   (0.24)                   (0.63)                   
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 0.41                    (0.02)                   (0.24)                   (0.63)                   

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 1,404,636,807    912,707,376       1,404,636,807    912,707,376       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) บริษทัย่อยและกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั

งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

2557 2556 2557 2556
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 578,300,341       (263,349,491)      (350,850,180)      (705,922,610)      
กาํไรก่อนภาษีของบริษทัยอ่ยก่อนเปล่ียนสถานะ
   เป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (หมายเหตุ 12) -                         131,090,677       -                         -                         
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 578,300,341       (132,258,814)      (350,850,180)      (705,922,610)      
รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 149,231,216       47,105,591         32,372,830         30,496,343         
   ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายหน้ีสูญ -                         12,138,217         -                         12,138,217         
   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 250,000,000       591,900,236       250,000,000       591,900,236       
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (560,746)             7,347,107           (560,746)             7,347,107           
   กาํไรจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทุน (450,000,000)      (453,426,782)      -                         -                         
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,259,451           416,063              1,259,451           416,063              
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 670,347              9,367,244           (20,370)               -                         
   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทนุชัว่คราว (198,094)             -                         (198,094)             -                         
   เงินปันผลรับ -                         -                         (47,250,004)        -                         
   ดอกเบ้ียรับ (6,542,219)          (3,348,487)          (5,824,147)          (2,634,338)          
   ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 158,364,416       87,763,523         32,740,976         32,434,107         
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 680,524,712       167,003,898       (88,330,284)        (33,824,875)        
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (58,706,463)        (146,189,288)      (45,825,416)        (12,679,930)        
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 45,013,552         (183,273,583)      906,118              2,847,710           
   สินทรัพยอ่ื์น (8,696,978)          (287,240)             (5,837,514)          (108,480)             
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีอ่ืน (37,824,975)        32,003,565         4,310,122           (568,444,284)      
   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 46,605,264         9,416,266           40,980,694         191,322              
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (3,504,258)          -                         72,000                -                         
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 663,410,854       (121,326,382)      (93,724,280)        (612,018,537)      
จ่ายภาษีเงินได้ (17,811,429)        (64,739,341)        (12,996,585)        (50,105,024)        
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 645,599,425       (186,065,723)      (106,720,865)      (662,123,561)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) บริษทัย่อยและกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

2557 2556 2557 2556
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) (257,367,252)      1,132,583,634    (39,431,303)        769,155,192       
เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (1,231,800,000)   -                         (1,231,800,000)   -                         
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                         -                         (68,453,208)        -                         
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                         (123,114,970)      (53,079,993)        
ซ้ือเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -                         -                         (30,000,070)        (20,000,060)        
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,060,022,766)   (3,611,258,651)   (2,927,325)          (110,859,285)      
ซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                         (43,131,103)        -                         (154,946,308)      
เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 560,747              -                         560,747              422,579,778       
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 35,600,000         -                         89,000,000         111,000,000       
ดอกเบ้ียรับ 1,519,196           3,325,467           773,004              2,633,631           
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (2,511,510,075)   (2,518,480,653)   (1,405,393,125)   966,482,955       
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง (70,294,349)        (415,943,385)      (70,294,349)        (415,943,385)      
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (20,000,000)        20,000,000         (20,000,000)        20,000,000         
ชาํระคืนเจา้หน้ีเช่าซ้ือและหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (4,775,304)          (1,048,362)          (4,775,304)          (1,048,362)          
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 622,859,284       2,811,312,027    -                         -                         
ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (904,267,500)      (95,500,000)        (336,000,000)      (55,000,000)        
เงินสดรับค่าหุน้ 1,973,120,581    185,975,000       1,973,120,581    185,975,000       
เงินสดรับค่าหุน้เพ่ิมทุนจากผูร่้วมคา้อ่ืนของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 450,000,000       399,999,960       -                         -                         
เงินสดรับค่าหุน้จากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
   ของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 171,600              -                         -                         -                         
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงิน (196,269,729)      (177,451,168)      (32,208,689)        (32,073,602)        
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน 1,850,544,583    2,727,344,072    1,509,842,239    (298,090,349)      
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (15,366,067)        22,797,696         (2,271,751)          6,269,045           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 22,900,649         102,953              6,332,998           63,953                
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 7,534,582           22,900,649         4,061,247           6,332,998           

-                         -                         -                         -                         
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   โอนเงินมดัจาํซ้ือท่ีดินเป็นท่ีดินและอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                         5,200,000           -                         5,200,000           
   ซ้ือยานพาหนะภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือ -                         17,447,100         -                         17,447,100         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการที่ควบคุมร่วมกนั

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย

(ผลต่างจากการ รวม ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
ทุนเรือนหุน้ เงินรับล่วงหนา้ จดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจ ส่วนของผูถ้ือหุน้  ของบริษทัยอ่ยของ รวม

หมายเหตุ ที่ออกและเรียกชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั ค่าหุน้เพิ่มทุน ลูกหนี้ค่าหุน้ กาํไร (ขาดทุน) สะสม ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั) ของบริษทัฯ กิจการที่ควบคุมร่วมกนั ส่วนของผูถ้ือหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 649,396,500               -                                  278,157,944               (5,552,703)                  (158,284,944)              (1,343,659)                      762,373,138               -                                  762,373,138               
เงินรับชาํระค่าหุน้ -                                  -                                  180,422,297               5,552,703                   -                                  -                                      185,975,000               -                                  185,975,000               
เรียกชาํระค่าหุน้สามญั 371,822,908               -                                  (366,114,491)              (5,708,417)                  -                                  -                                      -                                  -                                  -                                  
โอนผลต่างจากการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจภายใต้
   การควบคุมเดียวกนัเขา้กาํไรสะสม เนื่องจากการเปลี่ยน
   สถานะของบริษทัยอ่ยเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกนั -                                  -                                  -                                  -                                  (1,343,659)                  1,343,659                        -                                  -                                  -                                  
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  -                                  (15,621,649)                -                                      (15,621,649)                -                                  (15,621,649)                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 1,021,219,408            -                                  92,465,750                 (5,708,417)                  (175,250,252)              -                                      932,726,489               -                                  932,726,489               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 1,021,219,408            -                                  92,465,750                 (5,708,417)                  (175,250,252)              -                                      932,726,489               -                                  932,726,489               
เรียกชาํระค่าหุน้สามญั 19 343,780,592               -                                  (92,465,750)                5,708,417                   -                                  -                                      257,023,259               -                                  257,023,259               
ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 19 450,000,000               1,266,097,322            -                                  -                                  -                                  -                                      1,716,097,322            -                                  1,716,097,322            
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  -                                  581,496,899               -                                      581,496,899               -                                  581,496,899               
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ยของกิจการที่ควบคุมร่วมกนัเพิ่มขึ้น -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                      -                                  171,600                      171,600                      
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ยของกิจการที่ควบคุมร่วมกนั -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                      -                                  (8,244)                         (8,244)                         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 1,815,000,000            1,266,097,322            -                                  -                                  406,246,647               -                                      3,487,343,969            163,356                      3,487,507,325            

-                                  
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้

(ผลต่างจากการ
ทุนเรือนหุน้ เงินรับล่วงหนา้ จดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจ รวม

หมายเหตุ ที่ออกและเรียกชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั ค่าหุน้เพิ่มทุน ลูกหนี้ค่าหุน้ ขาดทุนสะสม ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั) ส่วนของผูถ้ือหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 649,396,500                  -                                    278,157,944                  (5,552,703)                    (158,284,944)                462,760,310                         1,226,477,107                   
เงินรับชาํระค่าหุน้ -                                    -                                    180,422,297                  5,552,703                     -                                    -                                           185,975,000                      
เรียกชาํระค่าหุน้สามญั 371,822,908                  -                                    (366,114,491)                (5,708,417)                    -                                    -                                           -                                        
ผลต่างจากการขายที่ดินใหบ้ริษทัย่อยเดิม - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    70,547,835                           70,547,835                        
โอนผลต่างจากการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจ
   ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัเขา้กาํไรสะสม เนื่องจาก
   การเปลี่ยนสถานะของบริษทัย่อยเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกนั -                                    -                                    -                                    -                                    533,308,145                  (533,308,145)                       -                                        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                    -                                    -                                    -                                    (575,187,555)                -                                           (575,187,555)                     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 1,021,219,408               -                                    92,465,750                    (5,708,417)                    (200,164,354)                -                                           907,812,387                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 1,021,219,408               -                                    92,465,750                    (5,708,417)                    (200,164,354)                -                                           907,812,387                      
เรียกชาํระค่าหุน้สามญั 19 343,780,592                  -                                    (92,465,750)                  5,708,417                     -                                    -                                           257,023,259                      
ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 19 450,000,000                  1,266,097,322               -                                    -                                    -                                    -                                           1,716,097,322                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                    -                                    -                                    -                                    (338,378,695)                -                                           (338,378,695)                     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 1,815,000,000               1,266,097,322               -                                    -                                    (538,543,049)                -                                           2,542,554,273                   

-                                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษัท  ไทย  โซล่าร์  เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด  (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้ ง ข้ึนเป็นบริษัทจํากัดเม่ือวันท่ี             
7 กรกฎาคม 2551 โดยมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย และไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2557 โดยมีบริษทั พี.เอ็ม.     
เอน็เนอร์ยี่ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่  ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ
คือการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน             
ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ ท่ี  3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์  ชั้ น  16 ถนนพระราม  4             
แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี      
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี           
28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543  

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั (มหาชน) 
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) บริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) และกิจการท่ีควบคุม
ร่วมกัน (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน”) ซ่ึงบริษัทฯมีส่วนร่วมในการควบคุม 
ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ 

อตัราร้อยละของ
การถือหุน้ 

   2557 2556 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้โดยตรง     
บริษทั ทีเอสอี รูฟทอป จาํกดั การลงทุน ไทย 100 100 
บริษทั ทีเอสอี โอเปอเรชัน่ส์ จาํกดั การใหบ้ริการบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า ไทย 100 - 
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ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ 

อตัราร้อยละของ
การถือหุน้ 

   2557 2556 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทั ทีเอสอี รูฟทอป จาํกดั 
บริษทั กรีน รูฟทอป จาํกดั   ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั โฮม รูฟทอป จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั เซนทรัล รูฟทอป จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั นอร์ท รูฟทอป จาํกดั   ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั คลีน โซล่าร์ จาํกดั   ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั ลคัก้ี โซล่าร์ จาํกดั   ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั แชมป์ เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั รูฟ เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั   ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั วนิ วนิ อินเวสทเ์มน้ท ์จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย - 100 
บริษทั เวลิด ์โซล่าร์ จาํกดั   ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย - 100 

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทั ทีเอสอี โอเปอเรชัน่ส์ จาํกดั     

บริษทั วนิ วนิ อินเวสทเ์มน้ท ์จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 - 
บริษทั เวลิด ์โซล่าร์ จาํกดั   ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 - 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัท่ีบริษทัฯถือหุน้โดยตรง    

บริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จาํกดั การลงทุน ไทย 60 60 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัท่ีถือหุน้โดยบริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จาํกดั    

บริษทั สยาม โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่1 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 60 60 

ข) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอาํนาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ค) บริษัทฯนํางบการเงินของกิจการท่ีควบคุมร่วมกันมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมโดยใช ้           
วิ ธีรวมตามสัด ส่วนตั้ งแ ต่วัน ท่ีบ ริษัทฯมีการควบคุมร่วมจนถึงวัน ท่ีบ ริษัทฯ ส้ินสุดการ            
ควบคุมร่วมในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนันั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสําคญั
เช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน รายการค้าระหว่างกันท่ีมี
สาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อยและ
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัตามวิธีราคาทุน 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและท่ีจะมีผลบังคับในอนาคต              
มีรายละเอียดดงัน้ี 

ก)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัในปีบัญชีปัจจุบัน 

กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 15 สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ 

และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน  การบูรณะและ   

การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 เร่ือง 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการบนัทึกบญัชีหุน้ปันผล 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้ งหมดตามท่ีกล่าวขา้งต้นได้รับการปรับปรุงและจัดให้มีข้ึน    
เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็น
การปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินน้ี 

ข)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคบัในอนาคต 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่เป็นจาํนวนมาก 
ซ่ึงมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2558 มาตรฐาน        
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงาน         
ทางการเงินในคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติั
ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัเช่ือว่า
จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินน้ีในปีท่ีนํามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ 
อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวขา้งตน้บางฉบบัเป็นมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั ซ่ึงประกอบดว้ยมาตรฐานดงัต่อไปน้ี 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน  

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีกาํหนดใหกิ้จการตอ้งรับรู้รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานทนัทีใน
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตใหกิ้จการเลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัที
ในกาํไรหรือขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนกไ็ด ้ 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ีเน่ืองจากบริษทัฯ บริษทัย่อยและ
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัรับรู้รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนอยูแ่ต่เดิมแลว้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่10 เร่ือง งบการเงินรวม  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 กาํหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม     
โดยใช้แทนเน้ือหาเก่ียวกบัการบญัชีสําหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมกาํหนดอยู่ในมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 27 เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลกัการ
เก่ียวกบัการพิจารณาว่าผูล้งทุนมีอาํนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบัน้ีผูล้งทุน
จะถือวา่ตนควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนได ้หากตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของ
กิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และตนสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงิน
ผลตอบแทนนั้นได ้ถึงแมว้่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่า    
ก่ึงหน่ึงกต็าม การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัน้ีส่งผลใหฝ่้ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการทบทวน
ว่าบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีอาํนาจควบคุมในกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือไม่
และจะตอ้งนาํบริษทัใดในกลุ่มกิจการมาจดัทาํงบการเงินรวมบา้ง 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัเช่ือว่ามาตรฐานฉบบัดงักล่าวจะไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่11 เร่ือง การร่วมการงาน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 เร่ือง ส่วนไดเ้สีย
ในการร่วมคา้ ซ่ึงได้ถูกยกเลิกไป มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการบนัทึกเงินลงทุนในกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกันท่ีเข้านิยามของการร่วมค้าโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย ในขณะท่ีมาตรฐานฉบับท่ี 31 
กาํหนดใหกิ้จการสามารถเลือกนาํเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมาจดัทาํงบการเงินรวมโดยใช้
วิธีรวมตามสดัส่วน หรือบนัทึกเป็นเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียกไ็ด ้

ปัจจุบันบริษัทฯนํากิจการท่ีควบคุมร่วมกันมาจัดทาํงบการเงินรวมโดยใช้วิธีรวมตามสัดส่วน          
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯประเมินว่าเม่ือนํามาตรฐานฉบับน้ีมาใช้ในปี 2558 และเปล่ียนการรับรู้        
เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมาใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย จะไม่มีผลกระทบต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและ
กาํไร/ขาดทุนสุทธิในงบการเงิน แต่มีผลกระทบต่อการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินและ   
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเท่านั้น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิการอ่ืน  

มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัย่อย  
การร่วมการงาน บริษทัร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบัน้ีจึงไม่มีผลกระทบ
ทางการเงินต่องบการเงินของบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวดั
มูลค่ายติุธรรม กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตามขอ้กาํหนด
ของมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ี 
และใชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใชม้าตรฐานน้ี 

จากการประเมินเบ้ืองตน้ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกันเช่ือว่า
มาตรฐานขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ บริษทัย่อยและ
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  
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4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั  

4.1 การรับรู้รายได้ 

ขายสินค้า 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดโ้อนความเส่ียงและ
ผลตอบแทนท่ีมีนยัสําคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตาม
ราคาในใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

รายได้ค่าบริการ 

รายไดค่้าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความสาํเร็จของงาน  

ดอกเบี้ยรับ 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับรู้เม่ือมีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุผลว่าบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนัจะไดรั้บเงินอุดหนุนนั้น และบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัจะสามารถปฏิบติัตาม
เง่ือนไขของเงินอุดหนุนท่ีกาํหนดไว ้เงินอุดหนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าใชจ่้ายรายการใดจะรับรู้เป็นรายไดใ้น
กาํไรหรือขาดทุนอย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลาท่ีบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัรับรู้
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนท่ีไดรั้บการชดเชย เงินอุดหนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยจ์ะรับรู้เป็นรายได ้    
รอการรับรู้และทยอยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพย ์

4.3 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี     
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัใน
การเบิกใช ้

4.4 ลูกหนีก้ารค้า 

ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั
บนัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้
ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี  
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4.5 สินค้าคงเหลือ 

วตัถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใด
จะตํ่ากว่า ราคาทุนดงักล่าวคาํนวณโดยใชว้ิธีเขา้ก่อนออกก่อน และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิต
เม่ือมีการเบิกใช ้ 

4.6 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ซ่ึงเป็นหน่วยลงทุนในกองทุนรวมแสดงตามมูลค่ายติุธรรมซ่ึงคาํนวณ
จากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยบ์นัทึกใน
กาํไรหรือขาดทุน  

ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่า
ตามวิธีราคาทุน  

บริษทัฯ บริษัทย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกันใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักในการคาํนวณต้นทุนของ     
เงินลงทุน  

4.7 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการทาํรายการ 
หลงัจากนั้น บริษทัฯจะบนัทึกอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

บริษทัฯรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์น
กาํไรหรือขาดทุนในปีท่ีตดัรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

4.8 โรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้าง 

ตน้ทุนทั้ งหมดและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนและเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยเ์พื่อให้อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ตน้ทุน
ดังกล่าวประกอบด้วย แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ ต้นทุนการก่อสร้าง ค่าบริหารจัดการโครงการ        
ค่าท่ีปรึกษา และตน้ทุนทางการเงินซ่ึงเกิดข้ึนในระหวา่งการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
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4.9 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และ      
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์(ถา้มี) โดยวิธี
เสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

  ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  25 ปี 
  โรงไฟฟ้า  5, 25 ปี 
  อาคารสาํนกังาน  25 ปี 
  เคร่ืองมือและอุปกรณ์  5 ปี 
  เคร่ืองตกแต่ง และเคร่ืองใชส้าํนกังาน  3, 5 ปี 
  ยานพาหนะ  5 ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน โดยไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสําหรับท่ีดินและ
โรงไฟฟ้าระหวา่งก่อสร้าง 

บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกันตัดรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี           
เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่าย
สินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯ 
บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.10 ต้นทุนการกู้ยืม 

ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใช้ในการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลานาน     
ในการแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้นจะ
อยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

4.11 คอมพวิเตอร์ซอฟท์แวร์ 

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 
ของสินทรัพยน์ั้น 

บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัตดัจาํหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
การให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพยด์ังกล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า
สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัจะทบทวนระยะเวลาการตดั
จาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างนอ้ย ค่าตดัจาํหน่าย
รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน 
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4.12 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั หมายถึง บุคคลหรือ
กิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั หรือถูกบริษทัฯ บริษทัย่อยและ
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั
กบับริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนั ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัท่ีมี
อาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 

4.13 สัญญาเช่าระยะยาว 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึก
ในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคา
ตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่า  

สญัญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
กาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

4.14 เงินตราต่างประเทศ 

บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินท่ี
ใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ        
ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกลุเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
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4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัจะทาํการประเมินการดอ้ยค่า
ของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยอ่ื์นของบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั หากมี    
ขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัรับรู้ขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่า
ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย์
แลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็น
มูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของ     
เงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมิน
มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย บริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกันใช้แบบจาํลองการ
ประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจาํนวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการ
จาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเตม็ใจใน
การแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุน 

4.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกันรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุน
ประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและ
เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์ 

บริษทัฯมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯ
ถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

บริษัทฯคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลด            
แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ทาํการประเมิน
ภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  
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ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.17 ประมาณการหนีสิ้น 

บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึง
เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯ บริษทัยอ่ย
และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯ 
บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.18 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษเีงินได้ปัจจบัุน 

บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายใหก้บั
หน่วยงานจดัเกบ็ภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราว
ระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกันรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ี
ใช้หักภาษี รวมทั้งขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯ 
บริษัทย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกันจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จาก            
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนํา
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของ
ผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  
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5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 

ในการจัดทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและ    
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ี    
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน   
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญั
มีดงัน้ี 

สัญญาเช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหารไดใ้ช้
ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสญัญาเพ่ือพิจารณาวา่บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนัไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ 
ผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของ
หน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกันจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับ       
ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่า 
บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จาก    
ผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและ
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณา
ถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
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ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย ซ่ึงตอ้งอาศัยขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้ น เช่น อัตราคิดลด อัตราการข้ึน
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

คดีฟ้องร้อง 

บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการ
หน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหวา่งปี บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ 
บริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ
โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2557 2556 2557 2556  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย*  
 (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

    

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 4 8 ราคาตามสัญญา 
โอนโรงไฟฟ้าระหวา่งก่อสร้าง - - - 430 ราคาทุน 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  
 (ตดัออกจากงบการเงินรวมตามสัดส่วนแลว้) 

    

รายไดค้่าบริหารจดัการ 14 9 35 22 ราคาตามสัญญา 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

ค่าบริการจ่าย - 2 - 2 ราคาตามสัญญา 
ค่าโฆษณา - 1 - 1 ราคาตลาด 

* เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2556 บริษัท ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จาํกัด และบริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จาํกัด        
ไดเ้ปล่ียนสถานะจากบริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 12 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษัทย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกันกับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี          
31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
ลูกหน้ีและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

(หมายเหตุ 9) 
    

บริษทัยอ่ย - - 61,148 12,823 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 1,270 36,810 3,176 92,025 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) - 2 - 2 

รวมลูกหน้ีและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,270 36,812 64,324 104,850 

เงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 9)     
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 47,250 - 

รวมเงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 47,250 - 

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 16)     
บริษทัยอ่ย - - 111 - 
ผูร่้วมคา้ในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 261 249 - - 

รวมเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 261 249 111 - 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย  

ยอดคงคา้งของเงินให้กู ้ยืมระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 และ       
การเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2556 

ในระหวา่งปี 
ยอดคงเหลือ  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2557 เงินใหกู้ย้มื เพ่ิมข้ึน ลดลง  
บริษทั กรีน รูฟทอป จาํกดั - 16,300 (9,750) 6,550 
บริษทั ลคัก้ี โซล่าร์ จาํกดั - 36,000 (20,100) 15,900 
บริษทั แชมป์ เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั - 15,400 (12,700) 2,700 
บริษทั นอร์ท รูฟทอป จาํกดั - 20,900 (13,133) 7,767 
บริษทั รูฟ เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั - 35,536 - 35,536 

รวม - 124,136 (55,683) 68,453 

เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อยจดัทาํข้ึนในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งินมีกาํหนดชาํระคืนภายในเดือนมีนาคม 2558 
โดยไม่มีการคิดดอกเบ้ีย 
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เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินกูย้มืระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 และ
การเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2556 

ในระหวา่งปี ยอดคงเหลือ  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2557 เงินกูย้มื เพ่ิมข้ึน ลดลง  

กรรมการ 20,000 - (20,000) - 

รวม 20,000 - (20,000) - 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน     
มีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 28 20 28 20 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 1 1 1 

รวม 29 21 29 21 

ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯมีภาระจากการคํ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมขอ้ 26.4 

7. เงินฝากธนาคารทีมี่ภาระผูกพนัระยะส้ัน 

บริษทัฯไดน้าํบญัชีเงินฝากธนาคารไปคํ้าประกนัการออกหนงัสือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าจากธนาคารของ
บริษทัฯและการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตของบริษทัยอ่ย นอกจากน้ี บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนัไดจ้าํนาํและโอนสิทธิเรียกร้องในบญัชีเงินฝากธนาคารไวก้บัผูใ้ห้กู ้เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั
วงเงินสินเช่ือของบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ซ่ึงมีเง่ือนไขการใชจ่้าย และขั้นตอนการ
เบิกถอนสาํหรับวตัถุประสงคเ์ฉพาะตามเง่ือนไขในสญัญาเงินกูย้มืระยะยาว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.4 ถึง 2.8 
ต่อปี (2556: ร้อยละ 0.5 ต่อปี) 



17 

8. เงินลงทุนช่ัวคราว 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
เงินฝากประจาํธนาคาร 1,096,800 - 1,096,800 - 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ - มูลค่ายติุธรรม 135,198 - 135,198 - 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 1,231,998 - 1,231,998 - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เงินฝากประจาํดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.8 ถึง 3 ต่อปี  

9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
ลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 185,386 77,351 427 3,023 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 185,386 77,351 427 3,023 

ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 1,270 36,812 64,324 104,850 
เงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) - - 47,250 - 
ลูกหน้ีอ่ืน 10,611 12,250 5,246 8,425 

รวม 11,881 49,062 116,820 113,275 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (100) (8,277) (100) (8,277) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 11,781 40,785 116,720 104,998 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 197,167 118,136 117,147 108,021 

10.  เงินฝากธนาคารทีมี่ภาระผูกพนัระยะยาว 

บริษทัฯและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดน้าํบญัชีเงินฝากธนาคารไปคํ้าประกนัการออกหนังสือคํ้าประกนั
จากธนาคารของบริษัทฯและบริษัทย่อย และสินเช่ือเพื่อการเติมนํ้ ามันของกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน 
ตามลาํดบั นอกจากน้ี กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดจ้าํนาํและโอนสิทธิเรียกร้องในบญัชีเงินฝากธนาคารไวก้บั
ผูใ้ห้กู ้เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าวตามเง่ือนไขใน
สัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว โดยเงินฝากธนาคารดงักล่าวมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้เพื่อกนัไวเ้ป็นเงินสํารอง
สาํหรับการจ่ายคืนเงินตน้ ดอกเบ้ียเงินกูย้มื และค่าธรรมเนียมธนาคารอ่ืน ๆ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.4 ถึง 2.5 
ต่อปี (2556: ร้อยละ 0.5 ต่อปี) 
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทั ทีเอสอี รูฟทอป จาํกดั 172,250 43,000 100 100 175,695 53,080 
บริษทั ทีเอสอี โอเปอเรชัน่ส์ จาํกดั 250 - 100 - 500 - 
รวม      176,195 53,080 

ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 

รายการเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัน้ี 

เงินลงทุนในบริษทั ทีเอสอี รูฟทอป จาํกดั 

ในเดือนเมษายน 2557 บริษทั ทีเอสอี รูฟทอป จาํกดั ไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นสามญัส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 75 
ของหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียนจาํนวน 16.8 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 126 ลา้นบาท      
รวมเป็นทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ 169 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวง
พาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2557 

เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2557 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ทีเอสอี รูฟทอป จาํกดั ไดมี้มติพิเศษอนุมติั
ใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 169 ลา้นบาท (หุน้สามญั 16.9 ลา้นหุน้ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 182 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 18.2 ลา้นหุ้น มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) โดยการออก
หุ้นสามญัใหม่จาํนวน 1.3 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท ซ่ึงบริษทัย่อยดังกล่าวได้ดาํเนินการ       
จดทะเบียนเพ่ิมทุนดังกล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2557 โดยเรียกชาํระค่าหุ้น      
เพิ่มทุนประมาณร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน รวมเป็นเงิน 3 ลา้นบาท และคงเหลือเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้
อีกจาํนวน 3 ลา้นบาท 

เงินลงทุนในบริษทั ทีเอสอี โอเปอเรชัน่ส์ จาํกดั 

บริษทั ทีเอสอี โอเปอเรชัน่ส์ จาํกดั ไดจ้ดัตั้งข้ึนเพื่อรองรับการดาํเนินธุรกิจให้บริการบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า 
โดยบริษทัฯถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100 ในหุน้สามญัของบริษทัดงักล่าวจาํนวน 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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12. เงินลงทุนในกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั 

12.1 รายละเอยีดของเงินลงทุนในกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั 

เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษทัฯและบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกนั
ตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

  2557 2556 2557 2556 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

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 .”)        
เพื่อร่วมลงทุนในการผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน
ในบริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จาํกดั เพื่อนาํมาลงทุนต่อในบริษทั 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 
ใหแ้ก่บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน)  

ในเดือนเมษายนและเดือนมิถุนายน 2557 บริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จาํกดั ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก 
533 ลา้นบาท เป็น 583 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวนประมาณ 5 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 10 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บริษทัฯและบริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็น  
ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน ในราคาหุน้ละ 10 บาท และ 385 บาท ตามลาํดบั ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงการ
ซ้ือหุ้นดงักล่าวขา้งตน้ โดยบริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ
จาํนวน 30 ลา้นบาทแลว้ ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัฯและบริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จาํกดั (มหาชน)  
ไดมี้การลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จาํกดั ครบถว้นตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา
แลว้ ทั้งน้ี บริษทัฯมีกาํไรจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทุนเป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 903 ลา้นบาท ซ่ึงรับรู้
ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 จาํนวน 450 ลา้นบาท 
และ 453 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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ทั้ งน้ี การสูญเสียอํานาจการควบคุมในบริษัทย่อยดังกล่าวถือเสมือนว่าเป็นรายการขายบริษัทย่อย              
ซ่ึงเป็นไปตามคาํนิยามของการดําเนินงานท่ียกเลิกตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5            
เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

กาํไรหรือขาดทุนของบริษทัย่อยเดิมท่ีเกิดข้ึนก่อนวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2556 ท่ีรวมอยู่ในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 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 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน  0.12 

กระแสเงินสดสุทธิของบริษทัยอ่ยเดิมท่ีเกิดข้ึนก่อนวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2556 ท่ีรวมอยูใ่นงบกระแสเงินสด
รวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 แสดงไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
กิจกรรมดาํเนินงาน  335,502 
กิจกรรมลงทุน  (2,508,798) 
กิจกรรมจดัหาเงิน  2,173,257 
กระแสเงินสดจ่ายสุทธิ  (39) 

12.2 เงินปันผลรับ 

บริษทัฯรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จาํกดั ในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จาํนวน 47 ลา้นบาท (2556: ไม่มี) 
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12.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั 

จาํนวนรวมของส่วนไดเ้สียในสินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัฯมีอยูใ่นบริษทั ไทย โซล่าร์    
รีนิวเอเบิล จาํกดั และบริษทั สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จาํกดั คิดตามสัดส่วนของบริษทัฯท่ีระบุไวใ้น
ขอ้ตกลงของผูถื้อหุน้เป็นดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2557 2556 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 300 184 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 3,731 3,526 
 4,031 3,710 
หน้ีสินหมุนเวยีน (410) (1,024) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (2,406) (2,414) 
 (2,816) (3,438) 
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,215 272 
   
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2557 2556 
รายได ้ 858 116 
ตน้ทุนขาย (171) (25) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (38) (40) 
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและภาษีเงินได ้ 649 51 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (129) (51) 
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 520 - 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (10) 12 
กาํไรสาํหรับปี 510 12 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จาํกดั ไดน้าํใบหุน้ของเงินลงทุนในบริษทั สยาม 
โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย จาํนวนประมาณ 1,080 ลา้นบาท (2556: 664 ลา้นบาท)          
(ตามสัดส่วนของบริษทัฯ: 1,080 ลา้นบาท 2556: 664 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัย่อย
ไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์และบริษทั สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จาํกดั ไดน้าํท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างและ
เคร่ืองจกัรมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวนประมาณ 5,904 ลา้นบาท (2556: 5,744 ลา้นบาท) (ตามสัดส่วนของ
บริษทัฯ: 3,542 ลา้นบาท 2556: 3,446 ลา้นบาท) และเงินฝากธนาคารจาํนวนประมาณ 357 ลา้นบาท (2556: 
24 ลา้นบาท) (ตามสัดส่วนของบริษทัฯ: 214 ลา้นบาท 2556: 14 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ี
ไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์

บริษทัฯไดน้าํใบหุ้นของเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัทั้งจาํนวนไปจดจาํนาํไวก้บัผูใ้ห้กูเ้พื่อเป็น
หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์

13.  อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงเป็นท่ีดินท่ียงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงค์
การใชง้านในอนาคตสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 88,400 - 88,400 - 
ซ้ือสินทรัพย ์- ราคาทุน - 46,131 - 157,946 
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - 42,269 - 42,269 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- มูลค่าตามบญัชี  - - - (111,815) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 88,400 88,400 88,400 88,400 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมีมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เป็นจาํนวน 88 ลา้นบาท (2556: 
88 ลา้นบาท) 

บริษทัฯไดน้าํอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนทั้งจาํนวนไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัฯและกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์  
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14. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ที่ดิน 
ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน โรงไฟฟ้า 
อาคาร

สาํนกังาน 
เครื่องมือและ
อุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่ง และ
เครื่องใชส้าํนกังาน ยานพาหนะ 

โรงไฟฟ้า
ระหวา่งก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน          
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556  246,371 3,141 865,419 11,114 1,778 3,074 1,264 2,722,395 3,854,556 
ซื้อเพิ่ม 134,814 - 1,592 - 167 3,088 21,021 2,822,357 2,983,039 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - - (290) - - (7,155) (7,445) 
โอน - - 1,739,189 - - - - (1,739,189) - 
โอนไปอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (42,269) - - - - - - - (42,269) 
ตน้ทุนการกูย้มืที่ถือเป็นตน้ทุน - - - - - - - 94,678 94,678 
ตดัรายการสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยเนื่องจาก     
บริษทัฯสูญเสียอาํนาจการควบคุมในระหวา่งปี (111,301) - - - - (341) - (1,417,850) (1,529,492) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 227,615 3,141 2,606,200 11,114 1,655 5,821 22,285 2,475,236 5,353,067 
ซื้อเพิ่ม 2,398 - 996 93 624 2,060 229 417,251 423,651 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - - - - (1,259) (571,685) (572,944) 
โอน - 20,215 1,985,644 - 667 - - (2,006,526) - 

ตน้ทุนการกูย้มืที่ถือเป็นตน้ทุน - - - - - - - 34,981 34,981 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 230,013 23,356 4,592,840 11,207 2,946 7,881 21,255 349,257 5,238,755 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ที่ดิน 
ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน โรงไฟฟ้า 
อาคาร

สาํนกังาน 
เครื่องมือและ
อุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่ง และ
เครื่องใชส้าํนกังาน ยานพาหนะ 

โรงไฟฟ้า
ระหวา่งก่อสร้าง รวม 

ค่าเสื่อมราคาสะสม 
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 - 105 28,411 366 409 1,500 953 - 31,744 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 98 44,380 346 315 926 844 - 46,909 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับส่วนที่จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - - (98) - - - (98) 
ตดัรายการสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยเนื่องจาก     
บริษทัฯสูญเสียอาํนาจการควบคุมในระหวา่งปี - - - - - (2) - - (2) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 - 203 72,791 712 626 2,424 1,797 - 78,553 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 100 144,656 357 379 1,176 2,394 - 149,062 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับส่วนที่จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - - - - (1,259) - (1,259) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 - 303 217,447 1,069 1,005 3,600 2,932 - 226,356 
ค่าเผื่อการด้อยค่า          
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 - - - - - - - - - 
เพิ่มขึ้นระหวา่งปี - - - - - - - 591,900 591,900 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 - - - - - - - 591,900 591,900 
เพิ่มขึ้นระหวา่งปี - - 250,000 - - - - - 250,000 
ตดัจาํหน่าย - - - - - - - (571,685) (571,685) 
โอน - 20,215 - - - - - (20,215) - 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 - 20,215 250,000 - - - - - 270,215 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี          

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 227,615 2,938 2,533,409 10,402 1,029 3,397 20,488 1,883,336 4,682,614 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 230,013 2,838 4,125,393 10,138 1,941 4,281 18,323 349,257 4,742,184 

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี          

2556 (จาํนวน 45 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขาย ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 46,909 

2557 (จาํนวน 145 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขาย ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 149,062 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที่ดิน 
ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน โรงไฟฟ้า 
อาคาร

สาํนกังาน 
เครื่องมือและ
อุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่ง และ
เครื่องใชส้าํนกังาน ยานพาหนะ 

โรงไฟฟ้า
ระหวา่งก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน          
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 79,821 3,141 865,419 11,114 1,778 3,074 1,264 939,452 1,905,063 
ซื้อเพิ่ม - - 1,592 - 6 751 21,021 85,629 108,999 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - - (290) - - (429,735) (430,025) 
โอน - - 4,684 - - - - (4,684) - 
โอนไปเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (42,269) - - - - - - - (42,269) 

ตน้ทุนการกูย้มืที่ถือเป็นตน้ทุน - - - - - - - 1,238 1,238 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 37,552 3,141 871,695 11,114 1,494 3,825 22,285 591,900 1,543,006 
ซื้อเพิ่ม - - 242 93 572 1,689 210 - 2,806 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - - - - (1,259) (571,685) (572,944) 

โอน - 20,215 - - - - - (20,215) - 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 37,552 23,356 871,937 11,207 2,066 5,514 21,236 - 972,868 

ค่าเสื่อมราคาสะสม          
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 - 105 28,411 366 409 1,500 953 - 31,744 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 98 28,003 346 310 705 844 - 30,306 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรับส่วนที่จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - - (98) - - - (98) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 - 203 56,414 712 621 2,205 1,797 - 61,952 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 100 28,281 357 329 753 2,393 - 32,213 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรับส่วนที่จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - - - - (1,259) - (1,259) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 - 303 84,695 1,069 950 2,958 2,931 - 92,906 

 
 
 
          



26 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที่ดิน 
ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน โรงไฟฟ้า 
อาคาร

สาํนกังาน 
เครื่องมือและ
อุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่ง และ
เครื่องใชส้าํนกังาน ยานพาหนะ 

โรงไฟฟ้า
ระหวา่งก่อสร้าง รวม 

ค่าเผื่อการด้อยค่า 
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 - - - - - - - - - 

เพิ่มขึ้นระหวา่งปี - - - - - - - 591,900 591,900 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 - - - - - - - 591,900 591,900 
เพิ่มขึ้นระหวา่งปี - - 250,000 - - - - - 250,000 
ตดัจาํหน่าย - - - - - - - (571,685) (571,685) 

โอน - 20,215 - - - - - (20,215) - 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 - 20,215 250,000 - - - - - 270,215 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี          

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 37,552 2,938 815,281 10,402 873 1,620 20,488 - 889,154 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 37,552 2,838 537,242 10,138 1,116 2,556 18,305 - 609,747 

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี          

2556 (จาํนวน 28 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขาย ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 30,306 

2557 (จาํนวน 29 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขาย ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 32,213 
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ในระหว่างไตรมาสท่ีสามของปี 2556 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดต้ดัสินใจท่ีจะยกเลิกโครงการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนแสงอาทิตยจ์าํนวน 3 แห่งซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 592 ลา้นบาท บริษทัฯจึง
ไดบ้นัทึกค่าเผือ่การดอ้ยค่าของโรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้างดงักล่าวเตม็จาํนวนในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ต่อมาในปี 2557 คณะกรรมการบริษทัได้มีมติอนุมติัให้ตดัจาํหน่ายโครงการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยด์งักล่าวทั้งจาํนวน 

นอกจากน้ี ในปี 2557 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดพ้ิจารณาตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของโรงไฟฟ้าพลงังานความ
ร้อนแสงอาทิตยแ์ห่งหน่ึงเป็นจาํนวน 250 ลา้นบาท เน่ืองจากโรงไฟฟ้าดงักล่าวมีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
ตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี ทั้งน้ี มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนดังกล่าวคาํนวณจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์    
โดยใชอ้ตัราคิดลดร้อยละ 6 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมียอดคงเหลือของงานระหว่างก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าแห่งใหม่จาํนวนประมาณ 344 ลา้นบาท (2556: 1,538 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี) ซ่ึงบริษทัยอ่ย
และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดใ้ชเ้งินกูย้ืมจากธนาคารพาณิชยเ์พื่อใชใ้นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าดงักล่าว   
ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืม
เขา้เป็นราคาทุนของโครงการจาํนวน  35 ลา้นบาท (2556: 95 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี 2556: 1 ลา้นบาท) 
โดยคาํนวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนในอตัราร้อยละ 5 (2556: ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 6) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือ โดยมีมูลค่า
สุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 18 ลา้นบาท (2556: 20 ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯมีอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่มูลค่า
ตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 3 ลา้นบาท (2556: ไม่มี)  

บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดน้าํท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์มูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน
ประมาณ 4,585 ลา้นบาท (2556: 4,312 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 588 ลา้นบาท 2556: 866 ลา้นบาท)     
ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์

ในเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคาของ
บริษทัย่อยในบางพื้นท่ีไดห้ยุดการก่อสร้างชัว่คราว เพื่อรอให้หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งทาํการตกลง
ร่วมกนัเก่ียวกบัขอ้กาํหนดในการก่อสร้างตามท่ีหน่วยงานกาํกบัดูแลไดมี้นโยบายไว ้ซ่ึงตั้งแต่เดือนมีนาคม 
2557 โครงการดงักล่าวในบางพื้นท่ีไดเ้ร่ิมการก่อสร้างใหม่อีกคร้ัง 
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15.  เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 

   (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละต่อปี) 2557 2556 2557 2556 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR - 16,564 - 16,564 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร MLR - 53,730 - 53,730 

รวม  - 70,294 - 70,294 

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารของบริษทัฯคํ้ าประกันโดยการจาํนําและโอนสิทธิบัญชีเงินฝากธนาคาร        
การจาํนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง การจาํนาํและการจาํนองเคร่ืองจกัร การโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาของ
โครงการทั้งหมด การจาํนาํหุน้ของบริษทัฯท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ และคํ้าประกนัโดยผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่  

16. เจ้าหนีค่้าก่อสร้างและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 261 249 111 - 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเงินประกนัผลงาน 130,157 769,217 117 287 
เจา้หน้ีอ่ืน 12,117 3,331 3,811 648 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 26,671 20,265 10,340 9,750 

รวมเจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเจา้หน้ีอ่ืน 169,206 793,062 14,379 10,685 
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17.  เจ้าหนีเ้ช่าซ้ือ  

เจา้หน้ีเช่าซ้ือท่ีแสดงในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556    
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 2557 2556 
เจา้หน้ีเช่าซ้ือ 13,459 18,234 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดับญัชี (845) (1,515) 
รวม 12,614 16,719 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (4,294) (4,105) 

เจา้หน้ีเช่าซ้ือ - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 8,320 12,614 

เจ้าหน้ีเช่าซ้ือประกอบด้วยสัญญาเช่าซ้ือยานพาหนะจาํนวนหลายสัญญา โดยมีเง่ือนไขการชาํระหน้ี       
เป็นรายเดือนในอตัราคงท่ีรวม 48 งวด 

บริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายเงินขั้นตํ่าตามสญัญาเช่าซ้ือดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่าซ้ือ 5 9 14 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าซ้ือรอการตดับญัชี                                         (1) - (1) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่าซ้ือ 4 9 13 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่าซ้ือ  5  13  18 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าซ้ือรอการตดับญัชี                                          (1) (1) (2) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่าซ้ือ  4  12  16 
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18. เงินกู้ยืมระยะยาว 

  (หน่วย: พนับาท) 
เงินกู ้ อตัราดอกเบ้ีย  การชาํระคืน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละต่อปี)  2557 2556 2557 2556 
1 MLR-1.75 ชาํระคืนเป็นงวดทุก 6 เดือน  

เร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายน 2555 
ถึงเดือนธนัวาคม 2563 192,652 528,315 192,652 528,315 

2 ปีท่ี 1-2: MLR-1.9 
ปีท่ี 3-5: MLR-1.75 
ปีท่ี 6 เป็นตน้ไป: MLR-1.5 

ชาํระคืนเป็นงวดทุก 6 เดือน  
เร่ิมตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2556 
ถึงเดือนมิถุนายน 2566 2,728,824 2,781,900 - - 

3 MLR-1.75 ชาํระคืนภายในเดือนธนัวาคม 
2558 - 120,000 - - 

4 ปีท่ี 1: MLR-2 
ปีท่ี 2-4: MLR-1.5 
ปีท่ี 5 เป็นตน้ไป: MLR-1 

ชาํระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน  
เร่ิมตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2557 
ถึงเดือนกนัยายน 2569 194,017 - - - 

5 MLR ชาํระคืนภายในเดือนตุลาคม 
2558 31,300 - - - 

รวม 3,146,793 3,430,215 192,652 528,315 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (424,772) (1,019,565) (39,663) (528,315) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2,722,021 2,410,650 152,989 - 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีเ งินกู้ยืมระยะยาวสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม  2557 และ  2556                    
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
ยอดคงเหลือตน้ปี 3,430,215 2,284,609 528,315 582,978 
กูเ้พ่ิม 622,859 2,811,312 - - 
ชาํระคืน (904,267) (95,500) (336,000) (55,000) 
ค่าธรรมเนียมทางการเงิน (3,989) - - - 
ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 1,975 1,983 337 337 
ตดัรายการหน้ีสินของบริษทัย่อยเน่ืองจาก
บ ริษัทฯ สูญ เ สียอํานาจการควบ คุม   
ในระหวา่งปี - (1,572,189) - - 

ยอดคงเหลือปลายปี 3,146,793 3,430,215 192,652 528,315 
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ในเดือนมิถุนายน 2557 บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสญัญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง 
ในวงเงินเงินกู้ยืมระยะยาวจาํนวน 397 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา  

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
ใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดในสญัญา เป็นตน้ 

บริษทัฯตอ้งดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีให้ไม่ตํ่ากว่า 1.10 เท่า ตามเง่ือนไขท่ีระบุใน
สญัญาเงินกูย้มืดงักล่าว อยา่งไรกต็าม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯมีอตัราส่วนดงักล่าวเท่ากบั (1) เท่า 
จากเหตุการณ์ดงักล่าวมีผลทาํให้เจา้หน้ีเงินกูอ้าจใชสิ้ทธิบางประการตามท่ีระบุในสัญญาซ่ึงรวมถึงการ
เรียกชาํระหน้ีคืนทั้งจาํนวนจากบริษทัฯในทนัที บริษทัฯไดข้อผอ่นผนัการปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าวจาก
ธนาคารและไดรั้บการผ่อนผนัแลว้ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงิน บริษทัฯไดจ้ดัประเภทเงินกูย้ืมดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เป็นหน้ีสินหมุนเวียนทั้งจาํนวน
ในงบแสดงฐานะการเงิน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้
ยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวน 165 ลา้นบาท (2556: 403 ลา้นบาท) (ตามสัดส่วนของบริษทัฯท่ีมีในกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนัดงักล่าว) (เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี) 
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19. ทุนเรือนหุ้น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 
ทุนจดทะเบียน 
หุน้สามญั 1,815,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  
 (2556: หุน้สามญั 136,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 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  
 (2556: หุน้สามญั 32,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  
 เรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้) 320,000 320,000 
หุน้สามญั 1,495,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท ชาํระเตม็มูลค่าแลว้  
 (2556: หุน้สามญั 104,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท ชาํระแลว้
ร้อยละ 67) 1,495,000 701,219 

รวม 1,815,000 1,021,219 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัฯไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นสามญัเพิ่มจาํนวน 344 ลา้นบาท ซ่ึงไดรั้บชาํระครบ
แล้วทั้ งจ ํานวน รวมเป็นทุนท่ีออกและชําระเต็มมูลค่าแล้วจํานวน 1,365 ล้านบาท และบริษัทฯได ้             
จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2557 

เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2556 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัเร่ืองสาํคญัต่าง ๆ ดงัน้ี 

ก) อนุมติัให้บริษทัฯแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกัด ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

ข) อนุมติัใหเ้ปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้สามญัของบริษทัฯจากเดิมท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท จาํนวน 136.5 ลา้นหุน้ 
เป็นหุน้ละ 1 บาท จาํนวน 1,365 ลา้นหุน้  

ค) อนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากเดิม 1,365 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน       
1,815 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 450 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท            
เพื่อรองรับการเสนอขายต่อประชาชน 

บริษทัฯไดด้าํเนินการจดทะเบียนในเร่ืองสําคญัต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี    
18 กมุภาพนัธ์ 2557 

เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญ              
จดทะเบียนท่ียงัไม่ได้ออกจาํหน่ายของบริษัทฯจาํนวน 450 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท      
เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกจาํนวนไม่เกิน 428 ลา้นหุน้ และใหแ้ก่นกัลงทุนเฉพาะราย 
โดยการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงจาํนวนไม่เกิน 22 ลา้นหุน้ 
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เม่ือวนัท่ี 21, 22 และ 24 ตุลาคม 2557 บริษทัฯไดเ้สนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนในส่วนท่ีจะเสนอขายให้แก่
ประชาชนทัว่ไปและนกัลงทุนเฉพาะรายจาํนวน 450 ลา้นหุ้น ในราคาหุน้ละ 3.90 บาท คิดเป็นเงินจาํนวน 
1,755 ลา้นบาท และในวนัท่ี 27 ตุลาคม 2557 บริษทัฯไดรั้บชาํระค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวนและ
ไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนชาํระแลว้ต่อกระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2557 ทั้งน้ี ในการเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทุนดังกล่าว บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเกิดข้ึนเป็นจาํนวนเงินประมาณ 39 ลา้นบาท    
(สุทธิจากภาษีเงินได)้ ซ่ึงบริษทัฯไดบ้นัทึกหกักบัส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 

เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุน้สามญัของบริษทัฯเขา้
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

20. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
เงินเดือนและค่าแรง และผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 64,279 41,107 68,003 46,408 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 149,231 47,106 32,373 30,496 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 250,000 591,900 250,000 591,900 
ขาดทุนจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ - 7,347 - 7,347 

หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายหน้ีสูญ - 12,138 - 12,138 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 7,833 20,432 - 130 
ค่าประกนัการผลิต 18,714 3,576 - - 
ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า 12,758 4,058 904 1,889 
ค่าธรรมเนียมทางดา้นวิชาชีพ 15,614 56,270 3,665 21,485 
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21. ภาษีเงินได้  

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 9,499 50,816 - 62,035 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (12,458) (193,114) (12,234) (192,770) 

รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ (2,959) (142,298) 

 
(12,234) (130,735) 

จาํนวนภาษีเงินได้ท่ีบนัทึกโดยตรงไปยงัองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี       
31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 - - - (17,637) 
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รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีกบัรายไดภ้าษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 578,300 (263,349) (350,850) (705,923) 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล    
คูณอตัราภาษี 115,660 (52,670) (70,170) (141,185) 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     
ภาษีเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามบตัรส่งเสริม     
การลงทุน (หมายเหตุ 22) (96,149) (12,568) (525) (591) 

ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถนาํมาหกัภาษีไดแ้ละ
รายไดท่ี้ตอ้งเสียภาษี 10,853 11,520 10,494 11,041 

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึนและรายไดท่ี้
ไดรั้บยกเวน้ภาษี (8,242) - (16,975) - 

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีสาํหรับปีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชีระหวา่งปี 64,919 2,105 64,942 - 

กาํไรจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทุนท่ีไม่ได้
บนัทึกเป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ระหวา่งปี (90,000) (90,685) - - 

รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ (2,959) (142,298) (12,234) (130,735) 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบแสดง
ฐานะการเงิน และค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 2557 2556 2557 2556 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 20 1,655 1,635 (1,593) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,043 108,505 104,462 (108,505) 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 543 339 (204) (84) 
ประมาณการหน้ีสินระยะยาว - 337 337 (337) 
ผลต่างจากการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกนั 79,996 79,996 - - 

ผลกระทบจากสัญญาเช่าระยะยาว 568 7 (561) (7) 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 104,462 - (104,462) 37,074 
รวม 189,632 190,839 1,207 (73,452) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
ผลต่างจากการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกนั - (13,665) (13,665) (119,662) 

รวม - (13,665) (13,665) (119,662) 
สุทธิ 189,632 177,174 (12,458) (193,114) 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 2557 2556 2557 2556 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 20 1,655 1,635 (1,593) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,043 108,505 104,462 (108,505) 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 543 339 (204) (84) 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 104,462 - (104,462) 37,074 
รวม 109,068 110,499 1,431 (73,108) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
ผลต่างจากการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกนั - (13,665) (13,665) (119,662) 

รวม - (13,665) (13,665) (119,662) 
สุทธิ 109,068 96,834 (12,234) (192,770) 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ี
ใชห้ักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 332 ลา้นบาท (2556: 11 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ:   
325 ลา้นบาท 2556: ไม่มี) ท่ีบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชี เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยบางแห่งได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน และบริษทัยอ่ยบางแห่งและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัพิจารณาแลว้เห็นวา่กิจการอาจไม่ได้
ใชป้ระโยชน์จากรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้เน่ืองจากยงัไม่มี
กาํไรทางภาษีและไม่สามารถประมาณการประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี
และขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

22. การส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนสาํหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากความร้อนแสงอาทิตย ์กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้ง
บนหลงัคาและกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ตามลาํดบั ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนดงัต่อไปน้ี 

บตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี วนัท่ีอนุมติัใหก้ารส่งเสริม วนัท่ีเร่ิมมีรายไดค้ร้ังแรก 
บริษทัฯ   

1454(1)/2553 15 กรกฎาคม 2552 26 ธนัวาคม 2554 
  1616(1)/2555* 25 พฤศจิกายน 2554 ยงัไม่เร่ิมมีรายได ้

บริษทัย่อย   
1178(1)/2557 29 มกราคม 2557 4 กนัยายน 2557 
1179(1)/2557 29 มกราคม 2557 ยงัไม่เร่ิมมีรายได ้
1180(1)/2557 29 มกราคม 2557 ยงัไม่เร่ิมมีรายได ้
1181(1)/2557 29 มกราคม 2557 ยงัไม่เร่ิมมีรายได ้
1182(1)/2557 29 มกราคม 2557 ยงัไม่เร่ิมมีรายได ้
1183(1)/2557 29 มกราคม 2557 ยงัไม่เร่ิมมีรายได ้
1184(1)/2557 29 มกราคม 2557 26 พฤศจิกายน 2557 
1185(1)/2557 29 มกราคม 2557 ยงัไม่เร่ิมมีรายได ้
1186(1)/2557 29 มกราคม 2557 8 ธนัวาคม 2557 
1187(1)/2557 29 มกราคม 2557 ยงัไม่เร่ิมมีรายได ้
1188(1)/2557 29 มกราคม 2557 4 กนัยายน 2557 
1189(1)/2557 29 มกราคม 2557 13 พฤศจิกายน 2557 
1190(1)/2557 29 มกราคม 2557 ยงัไม่เร่ิมมีรายได ้
2035(1)/2557 28 กรกฎาคม 2557 ยงัไม่เร่ิมมีรายได ้

*  บริษทัฯอยู่ระหว่างการขอยกเลิกบัตรส่งเสริมการลงทุนดังกล่าว 
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บตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี วนัท่ีอนุมติัใหก้ารส่งเสริม วนัท่ีเร่ิมมีรายไดค้ร้ังแรก 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน   

1691(1)/2556 25 ธนัวาคม 2555 4 กนัยายน 2556 
1692(1)/2556 25 ธนัวาคม 2555 17 กรกฎาคม 2556 
1693(1)/2556 25 ธนัวาคม 2555 28 ตุลาคม 2556 
1694(1)/2556 25 ธนัวาคม 2555 21 พฤศจิกายน 2556 
1695(1)/2556 25 ธนัวาคม 2555 21 พฤศจิกายน 2556 
1696(1)/2556 5 มีนาคม 2556 6 มิถุนายน 2557 
1697(1)/2556 5 มีนาคม 2556 20 มีนาคม 2557 
1698(1)/2556 5 มีนาคม 2556 4 เมษายน 2557 
1699(1)/2556 5 มีนาคม 2556 30 พฤษภาคม 2557 
1758(1)/2556 5 มีนาคม 2556 6 มิถุนายน 2557 

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

รายไดจ้ากการขายและรายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าของบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนัท่ีแสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 
เป็นรายไดท่ี้เกิดจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนทั้งจาํนวน 

23. กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างปีหลงัจาก
สะทอ้นผลกระทบของการแตกหุน้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 19 

เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานของปีก่อนไดถู้กคาํนวณข้ึนใหม่โดยสะทอ้นถึง
ผลกระทบจากการแตกหุน้ขา้งตน้ 
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24. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั
ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ คือ คณะกรรมการบริษทั 

บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วน
งานเดียว คือ การผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ
การไฟฟ้านครหลวง และดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษทัฯประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกับท่ีใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได ้กาํไรจากการ
ดาํเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานและ       
เขตภูมิศาสตร์แลว้ 

25. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3      
ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ไทยพาณิชย  ์มาสเตอร์ฟันด ์     
ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของ
บริษทัฯ ในระหวา่งปี 2557 บริษทัฯไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท (2556: 1 ลา้นบาท) 

26. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

26.1 สัญญาขายไฟฟ้า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีสัญญาขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) และการไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) จาํนวน 25 สัญญา (2556: 24 สัญญา) (เฉพาะ
บริษทัฯ: 1 สัญญา 2556: 1 สัญญา) ปัจจุบนับริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดด้าํเนินการ
ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟภ. และ กฟน. แลว้ตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาขายไฟฟ้าจาํนวน 16 สัญญา 
(เฉพาะบริษทัฯ: 1 สญัญา) 

สญัญาขายไฟฟ้าของบริษทัฯและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดก้าํหนดใหบ้ริษทัฯและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั
ขายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ตามจาํนวนและราคาท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา โดยมีระยะเวลา 5 ปี เเละต่อสัญญาโดย
อตัโนมติัคร้ังละ 5 ปี จนกว่าจะมีการยติุสัญญา นอกจากน้ี ในการขายไฟฟ้าให ้กฟภ. บริษทัฯและกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกันได้รับการสนับสนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าจาก กฟภ. จาํนวน 6.50 ถึง 8 บาทต่อ
กิโลวตัต-์ชัว่โมง (เฉพาะบริษทัฯ: 8 บาทต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง) เป็นระยะเวลา 10 ปีนบัจากวนัเร่ิมจาํหน่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์
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สัญญาขายไฟฟ้าของบริษทัย่อยไดก้าํหนดให้บริษทัย่อยขายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบน
หลงัคาให้แก่ กฟภ. และ กฟน. ในอตัราการรับซ้ือไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) โดยมีระยะเวลา 25 ปี
นบัตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2556 

26.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ตามสัดส่วนของบริษทัฯท่ีมีในกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนัดงักล่าว) มีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจาํนวน 
69 ลา้นบาท และ 1 ลา้นเหรียญสหรัฐ (2556: 378 ลา้นบาท และ 2 ลา้นเหรียญสหรัฐ) (เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี) 

26.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงานและภาระผูกพนัอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่า
ดาํเนินงาน สญัญาบริการและภาระผกูพนัอ่ืน ๆ ดงัต่อไปน้ี 

ก)  บริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่า
พื้นท่ีในอาคารสาํนกังาน รถยนต ์อุปกรณ์ และการเช่าพื้นท่ีส่วนหลงัคา-ดาดฟ้าและพื้นท่ีอ่ืน ๆ ของ
อาคารเพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีติดตั้งแผงรับพลงังานแสงอาทิตย ์อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 26 ปี  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ตามสัดส่วน
ของบริษทัฯท่ีมีในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าว) มีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน
ภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงาน ดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556  
จ่ายชาํระ     
ภายใน 1 ปี 11 12 2 3 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 38 36 2 2 
มากกวา่ 5 ปี 170 167 - - 

ภายใตส้ัญญาเช่าพื้นท่ีส่วนหลงัคา-ดาดฟ้าและพื้นท่ีอ่ืน ๆ ของอาคารบางสัญญา บริษทัย่อยมีภาระ
ผูกพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าเช่าในอตัราร้อยละของยอดขาย หรือตามจาํนวนเงินขั้นตํ่าตามสัญญา แลว้แต่
จาํนวนเงินใดจะสูงกวา่  

ข)  บริษทัฯมีภาระผกูพนัตามสัญญาว่าจา้งท่ีปรึกษาทางการเงินในการใหค้าํปรึกษาและดาํเนินการต่าง ๆ 
เก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจพลงังาน โดยมีค่าท่ีปรึกษาตอ้งจ่ายตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา 

ค) บริษัทฯมีภาระผูกพนัตามสัญญาว่าจ้างท่ีปรึกษาในการลงทุนธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น โดยมีค่าท่ีปรึกษาตอ้งจ่ายตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา 
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ง) กิจการท่ีควบคุมร่วมกันมีภาระผูกพนัตามสัญญาบริหารจัดการกับผูร่้วมคา้อ่ืน เป็นจาํนวนเงิน
ประมาณ 4 ลา้นบาทต่อปี (ตามสัดส่วนของบริษทัฯท่ีมีในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าว) สัญญา
ดงักล่าวมีอาย ุ10 ปีนบัตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 โดยค่าบริหารจดัการดงักล่าวจะปรับเพิ่มข้ึนปีละ
คร้ังตามอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา ซ่ึงในระหว่างปี 2557 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีค่าบริหารจดัการ
ท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายภายใตส้ัญญาดังกล่าวเป็นจาํนวนเงินทั้งหมด 3 ลา้นบาท (2556: 1 ลา้นบาท)   
(ตามสดัส่วนของบริษทัฯท่ีมีในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าว) 

จ) กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีภาระผกูพนัตามสัญญาจา้งออกแบบวิศวกรรม จดัหาและก่อสร้างโรงไฟฟ้า
จาํนวนสามแห่งกบับริษทัแห่งหน่ึงจาํนวนไม่เกิน 138 ลา้นบาท (2556: 171 ลา้นบาท) ซ่ึงกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนัตอ้งจ่ายชาํระหากปริมาณพลงังานไฟฟ้าส่วนท่ีขายเขา้ระบบไดจ้ริงในแต่ละปีสูงกว่า
ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีบริษทัดงักล่าวไดรั้บประกนัเอาไวต้ามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา เป็นระยะเวลา 
10 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์ 

ฉ) กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีภาระผูกพนัตามสัญญาบริการเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าจาํนวน  
เจ็ดแห่งกบับริษทัแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงินประมาณ 5 ลา้นบาทต่อปี (ตามสัดส่วนของบริษทัฯท่ีมีใน
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าว) สญัญาดงักล่าวมีอาย ุ10 ปีนบัตั้งแต่วนัเร่ิมจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์ 

ช) กิจการท่ีควบคุมร่วมกันมีภาระผูกพนัตามสัญญาจา้งตรวจสอบและติดตามผลการเดินเคร่ืองและ
บาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าจาํนวนสิบแห่งกับบริษทัแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงินประมาณ 1 ลา้นบาทต่อปี    
(ตามสัดส่วนของบริษทัฯท่ีมีในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าว) สัญญาดงักล่าวมีอายุ 7 ปีนบัตั้งแต่
วนัเร่ิมจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์ 

ซ) บริษัทฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกับส่วนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยท่ียงัไม่ได้เรียกชําระจาํนวนเงิน
ประมาณ 11 ลา้นบาท (2556: 126 ลา้นบาท) 

26.4 การคํา้ประกนั 

ก) บริษทัฯคํ้าประกนัวงเงินกูแ้ละวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทัย่อยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ในวงเงิน 397  
ลา้นบาท และ 510 ลา้นบาท (2556: ไม่มี และ 510 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 

ข) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออก
โดยธนาคารในนามบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ตามสัดส่วนของบริษทัฯท่ีมีใน
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าว) เหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 11 ลา้นบาท (2556: 16 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 
7 ลา้นบาท 2556: 7 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของ
บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือคํ้าประกนัเพื่อคํ้าประกนัการ
ปฏิบติังานตามสัญญาจาํนวน 9 ลา้นบาท (2556: 15 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 5 ลา้นบาท 2556:      
6 ลา้นบาท) และเพ่ือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าจาํนวน 2 ลา้นบาท (2556: 1 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ:    
2 ลา้นบาท 2556: 1 ลา้นบาท) ซ่ึงค ํ้าประกนัโดยบญัชีเงินฝากธนาคารของบริษทัฯ 
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26.5 คดีฟ้องร้อง 

บริษทัฯถูกผูถื้อหุน้รายหน่ึงฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการท่ีบริษทัฯไดน้าํหุน้ของผูถื้อหุน้ดงักล่าวท่ียงัคา้ง
ชาํระเงินค่าหุ้นอยู่ออกขายทอดตลาดเป็นคดีแพ่งจาํนวนสองคดี โดยมีทุนทรัพยจ์าํนวน 1,000 ลา้นบาท    
ซ่ึงศาลแพ่งกรุงเทพใตแ้ละศาลอุทธรณ์ได้มีคาํพิพากษายกฟ้องคดีในส่วนของบริษทัฯสําหรับคดีท่ี 1      
เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2556 และวนัท่ี 18 มิถุนายน 2557 ตามลาํดบั และคดีท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2556 
และวนัท่ี 12 มกราคม 2558 ตามลาํดบั โดยปัจจุบนัคู่ความอยูร่ะหว่างการพิจารณาเร่ืองการฎีกาคาํพิพากษา
ศาลอุทธรณ์  

เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2557 ศาลอาญากรุงเทพใตไ้ดมี้คาํพิพากษายกฟ้องคดีอาญาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการฟ้องเพิก
ถอนการขายทอดตลาดหุ้นดงักล่าวขา้งตน้ และสั่งให้จาํหน่ายคาํร้องขอทางแพ่งท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญา
ดงักล่าวออกจากสารบบความ ดงันั้น ฝ่ายบริหารของบริษทัฯจึงเช่ือวา่บริษทัฯจะไม่ไดรั้บความเสียหายจาก
คดีฟ้องร้องดงักล่าว 

27. เคร่ืองมือทางการเงิน 

27.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกันตามท่ีนิยามอยู่ใน
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107 เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนั เงินลงทุนชั่วคราว   
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเจา้หน้ีอ่ืน 
เจา้หน้ีเช่าซ้ือ เงินกูย้ืมระยะสั้น และเงินกูย้ืมระยะยาว บริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมี
ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ 
ลูกหน้ีอ่ืน และเงินใหกู้ย้ืม ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากการขายให้กบัลูกคา้จาํนวนนอ้ยราย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ 
บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการเก็บหน้ี
จากลูกหน้ีเหล่านั้น เน่ืองจากลูกหน้ีมีความสามารถในการชาํระหน้ีดี 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบั  
เงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เจา้หน้ีเช่าซ้ือ เงินกูย้มืระยะสั้น และเงินกูย้มืระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย 
อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัรา
ตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของ
บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัจึงอยูใ่นระดบัตํ่า  
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ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 สินทรัพยแ์ละหนี้สินทางการเงินที่สาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบี้ย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนี้สินทางการเงินที่มีอตัรา
ดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวนัที่ครบกาํหนด หรือวนัที่มีการกาํหนดอตัราดอกเบี้ยใหม่ (หากวนัที่มีการกาํหนดอตัราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบี้ยคงที่ อตัราดอกเบี้ยปรับ  
ขึ้นลงตามราคาตลาด 

   อตัราดอกเบี้ยที่แทจ้ริง 
(ร้อยละต่อปี)  ภายใน 1 ปี มากกวา่ 1 ถึง 5 ปี ไม่มีอตัราดอกเบี้ย รวม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
สินทรัพยท์างการเงิน             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - 6 23 2 - 8 23 0.4 0.5 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผกูพนั 138 - - - 135 16 - - 273 16 0.4 - 2.8 0.5 
เงินลงทุนชัว่คราว 1,097 - - - - - 135 - 1,232 - 2.8 - 3 - 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น - - - - - - 197 118 197 118 - - 

 1,235 - - - 141 39 334 118 1,710 157   

หนี้สินทางการเงิน             
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มื    
ระยะสั้นจากธนาคาร - - - - - 70 - - - 70 MOR MOR, MLR 

เจา้หนี้ค่าก่อสร้างและเจา้หนี้อื่น - - - - - - 169 793 169 793 - - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั - - - - - - - 20 - 20 - - 
เจา้หนี้เช่าซื้อ 4 4 9 13 - - - - 13 17 4 - 5 4 - 5 
เงินกูย้มืระยะยาว - - - - 3,147 3,430 - - 3,147 3,430 MLR-2 ถึง  MLR-1.9 ถึง  
           MLR MLR-1.5 
 4 4 9 13 3,147 3,500 169 813 3,329 4,330   
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบี้ยคงที่ อตัราดอกเบี้ยปรับ   
ขึ้นลงตามราคาตลาด 

   อตัราดอกเบี้ยที่แทจ้ริง 
(ร้อยละต่อปี)  ภายใน 1 ปี มากกวา่ 1 ถึง 5 ปี ไม่มีอตัราดอกเบี้ย รวม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
สินทรัพยท์างการเงิน             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - 3 6 1 - 4 6 0.4 0.5 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผกูพนั - - - - 41 2 - - 41 2 0.4 0.5 
เงินลงทุนชัว่คราว 1,097 - - - - - 135 - 1,232 - 2.8 - 3 - 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น - - - - - - 117 108 117 108 - - 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย - - - - - - 68 - 68 - - - 
 1,097 - - - 44 8 321 108 1,462 116   

หนี้สินทางการเงิน             
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มื    
ระยะสั้นจากธนาคาร - - - - - 70 - - - 70 MOR MOR, MLR 

เจา้หนี้ค่าก่อสร้างและเจา้หนี้อื่น - - - - - - 14 11 14 11 - - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั - - - - - - - 20 - 20 - - 
เจา้หนี้เช่าซื้อ 4 4 9 13 - - - - 13 17 4 - 5 4 - 5 

เงินกูย้มืระยะยาว - - - - 193 528 - - 193 528 MLR-1.8  MLR-1.8  
 4 4 9 13 193 598 14 31 220 646   
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองจาก
การซ้ือสินทรัพยเ์ป็นเงินตราต่างประเทศ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกันมียอดคงเหลือของหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงไม่ได้มีการทาํ
สญัญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไว ้ดงัน้ี 

สกลุเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปล่ียน  

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 3 14 - - 33.1132 32.9494 
เยน 10 - 10 - 0.2765 - 

27.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัจดัอยู่ใน
ประเภทระยะส้ัน และเงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯ บริษทัย่อยและ
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ี
แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัหรือจ่ายชาํระหน้ีสินใน
ขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระ
ในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกัน วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยู่กับลกัษณะของเคร่ืองมือทาง
การเงิน มูลค่ายติุธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม  

28. การบริหารจัดการทุน  

วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีสําคญัของบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั คือ    
การจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสมเพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนั เสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น และให้เป็นไปตามเง่ือนไขตามท่ีกาํหนดไวใ้น
สญัญาเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนักบัธนาคารพาณิชย ์

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน เท่ากบั 1:1 (2556: 5:1) และเฉพาะบริษทัฯ
มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน เท่ากบั 0.1:1 (2556: 1:1) 
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29.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2558 บริษทัฯไดจ้ดัตั้ง TSE Group International Pte. Ltd. ซ่ึงจดทะเบียนใน
ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเขา้ไปลงทุนในธุรกิจพลงังานหมุนเวียนในต่างประเทศ โดยบริษทัฯถือหุน้ในสดัส่วน
ร้อยละ 100 ในหุน้สามญัของบริษทัดงักล่าว 

30. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2558 
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