
บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล 
วนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ 
ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลของบริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน  และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและ 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท า
และน าเสนอข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง  
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี 
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่ 
เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน  การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากัดกว่า 
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบไดจ้าก
การตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้ 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท าข้ึน 
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 

ขจรเกยีรติ  อรุณไพโรจนกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 
กรุงเทพมหานคร 
11 สิงหาคม พ.ศ. 2560



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,513,905 977,037 1,126,124 497,008
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชร้ะยะสั้น 6 55,235 39,003 5,069 -
เงินลงทุนชัว่คราว 7 607,667 1,764,966 607,667 1,764,966
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 217,841 349,994 212,082 373,101
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บุคคลอ่ืน 13,665 20,000 - -
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย 16 ค) - - 544,756 868,172
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืน 58,944 76,184 71 983
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 14,131 9,024 9,944 3,757

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,481,388 3,236,208 2,505,713 3,507,987

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชร้ะยะยาว 6 65,850 1,050 64,050 1,050
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9.1 - - 1,950,999 1,390,224
เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 10 1,674,896 1,615,092 350,000 350,000
เงินลงทุนทัว่ไป 9.3 624,827 - 624,827 -
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 88,400 88,400 88,400 88,400
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 3,134,021 2,850,492 569,888 582,459
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 486,217 485,542 5,002 4,155
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 77,066 76,002 76,428 75,377
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 23,344 22,084 2,690 1,860

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 6,174,621 5,138,662 3,732,284 2,493,525

รวมสินทรัพย์ 8,656,009 8,374,870 6,237,997 6,001,512

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

กรรมการ ______________________________________     กรรมการ ______________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

2



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 14.1 - 488,997 - 488,997
เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเจา้หน้ีอ่ืน 13 146,988 450,851 36,315 199,184
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14.2 774 3,828 774 3,828

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาว
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14.3 57,699 61,663 - -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 825 929 - -
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,580 3,782 1,290 2,196

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 212,866 1,010,050 38,379 694,205

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว 14.3 709,832 728,771 - -
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย 16 ง) - - 22,500 22,500
หุน้กู ้ 14.5 2,993,991 2,044,875 2,993,991 2,044,875
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 4,609 5,683 4,609 5,683
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 98 72 72 72

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 3,708,530 2,779,401 3,021,172 2,073,130

รวมหนีสิ้น 3,921,396 3,789,451 3,059,551 2,767,335

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

3



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
   หุน้สามญัจาํนวน 1,815,000,000  หุน้ 

   มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,815,000 1,815,000 1,815,000 1,815,000

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้
   หุน้สามญัจาํนวน 1,815,000,000  หุน้  

   มูลค่าท่ีชาํระหุน้ละ 1 บาท 1,815,000 1,815,000 1,815,000 1,815,000
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 727,554 727,554 727,554 727,554
สาํรองตามกฎหมาย 46,826 46,826 40,026 40,026
กาํไรสะสม 1,960,301 1,935,203 595,866 651,597
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 22,310 37,992 - -

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 4,571,991 4,562,575 3,178,446 3,234,177
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 162,622 22,844 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 4,734,613 4,585,419 3,178,446 3,234,177

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 8,656,009 8,374,870 6,237,997 6,001,512

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

4



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 55,098 48,519 - 645
รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพิม่ราคารับซ้ือไฟฟ้า - 925 - 925
รายไดค่้าบริหารจดัการ 10,145 9,662 16,886 11,552
ตน้ทุนขายและบริการ (44,000) (41,568) (19,032) (21,011)

กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 21,243 17,538 (2,146) (7,889)
เงินปันผลรับ 16 ก) - - 150,500 124,250
รายไดอ่ื้น 17 8,468 29,076 9,241 28,977
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (41,714) (23,579) (31,962) (19,914)
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - (29) - (29)
ตน้ทุนทางการเงิน (31,526) (10,295) (31,584) (2,132)
ส่วนแบ่งกาํไรจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 136,839 147,967 - -

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 93,310 160,678 94,049 123,263
ภาษีเงินได้ 810 (154) 824 81

กําไรสําหรับงวด 94,120 160,524 94,873 123,344

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด
รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เป็นกาํไรขาดทุนในภายหลงั
   ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (15,125) 70,854 - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 78,995 231,378 94,873 123,344

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 94,523 160,524 94,873 123,344
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (403) - - -

94,120 160,524 94,873 123,344

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 79,730 231,378 94,873 123,344
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (735) - - -

78,995 231,378 94,873 123,344

กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.05 0.09 0.05 0.07

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

5



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 99,864 79,107 - 737

รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพิม่ราคารับซ้ือไฟฟ้า - 925 - 925

รายไดค่้าบริหารจดัการ 19,963 19,013 33,444 22,793

ตน้ทุนขายและบริการ (84,457) (72,257) (37,915) (39,728)

กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 35,370 26,788 (4,471) (15,273)
เงินปันผลรับ 16 ก) - - 241,500 255,500
รายไดอ่ื้น 17 15,837 41,276 17,312 41,051
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (71,273) (61,052) (56,938) (41,070)
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - (400) - (400)
ตน้ทุนทางการเงิน (58,335) (19,615) (54,537) (4,129)
ส่วนแบ่งกาํไรจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 10 301,304 303,212 - -

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 222,903 290,209 142,866 235,679
ภาษีเงินได้ 737 (293) 1,051 163

กําไรสําหรับงวด 223,640 289,916 143,917 235,842

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด
รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เป็นกาํไรขาดทุนในภายหลงั
   ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (16,023) 90,736 - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 207,617 380,652 143,917 235,842

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 224,746 289,916 143,917 235,842
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,106) - - -

223,640 289,916 143,917 235,842

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 209,064 380,652 143,917 235,842
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,447) - - -

207,617 380,652 143,917 235,842

กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.12 0.16 0.08 0.13

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

องค์ประกอบอื่น
กําไรสะสม ของส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น จัดสรรแล้ว เจ้าของ รวมส่วนของ
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า สํารอง การแปลงค่า ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่

เรียกชําระแล้ว หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร งบการเงนิ ของบริษัทใหญ่ ไม่มีอํานาจควบคุม รวม
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 1,815,000 727,554 - 1,473,294 24,478 4,040,326 3 4,040,329

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
เงินปันผล 19 - - - (108,894) - (108,894) - (108,894)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 289,916 90,736 380,652 - 380,652
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมซื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - 3 3
ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 1,815,000 727,554 - 1,654,316 115,214 4,312,084 6 4,312,090

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 1,815,000 727,554 46,826 1,935,203 37,992 4,562,575 22,844 4,585,419

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
เงินปันผล 19 - - - (199,648) - (199,648) - (199,648)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 224,746 (15,682) 209,064 (1,447) 207,617
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมซื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - 141,225 141,225

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 1,815,000 727,554 46,826 1,960,301 22,310 4,571,991 162,622 4,734,613

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้
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ข้อมูลทางการเงนิรวม                                           
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ทุนเรือนหุ้น
ทีอ่อกและ ส่วนเกินมูลค่า จัดสรรแล้ว

เรียกชําระแล้ว หุ้นสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร รวม
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดยกมาต้นปี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559 1,815,000 727,554 - 325,391 2,867,945

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
เงินปันผล 19 - - - (108,894) (108,894)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 235,842 235,842

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 1,815,000 727,554 - 452,339 2,994,893

ยอดยกมาต้นปี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560 1,815,000 727,554 40,026 651,597 3,234,177

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
เงินปันผล 19 - - - (199,648) (199,648)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 143,917 143,917

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 1,815,000 727,554 40,026 595,866 3,178,446

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้
8

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 222,903 290,209 142,866 235,679
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคา 11 40,986 27,967 10,187 10,462
ค่าตดัจาํหน่าย 12 388 - 216 -
ส่วนแบ่งกาํไรจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 10 (301,304) (303,212) - -
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,074) 813 (1,074) 813
ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - - 16,677 (38,338)
ขาดทุน(กาํไร)จากเงินลงทุนชัว่คราวท่ียงัไม่เกิดข้ึน 7 (1,855) 400 (1,855) 400
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,404 - 1,389 -
เงินปันผลรับ - - (241,500) (255,500)
ดอกเบ้ียรับ 17 (5,065) (4,369) (8,823) (4,229)
ตน้ทุนทางการเงิน 58,335 19,615 54,537 4,129

14,718 31,423 (27,380) (46,584)
การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวยีน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 200,750 (6,383) 224,762 11,559
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืน 17,241 - 913 742
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,009 (13,219) (80) 940
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (1,262) 1,638 (832) 1,613
เจา้หน้ีอ่ืน (220,173) 4,548 6,297 8,797
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 2,794 (554) (907) (1,547)
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 26 - - -

เงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 15,103 17,453 202,773 (24,480)
เพ่ิม  รับภาษีเงินได้ 1,724 - 1,724 -
หกั   จ่ายภาษีเงินได้ (8,271) (746) (7,831) (699)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมการดาํเนินงาน 8,556 16,707 196,666 (25,179)
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หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
จ่ายค่าหุน้คา้งชาํระ 9.1, 13 (179,635) - (179,635) -
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชเ้พ่ิมข้ึน (18,032) (370,266) (5,069) (364,266)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว 7 (2,256,749) (5,365) (2,256,749) (5,365)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 7 3,352,903 569,965 3,352,903 569,965
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นลดลง 6,335 - - -
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 16 ค) - - (186,923) (460,638)
เงินสดรับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 16 ค) - - 493,663 28,575
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลอ่ืน - (169) - (169)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9.1 - - (560,775) (329,575)
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนทัว่ไป 9.3 (624,827) - (624,827) -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (229,170) (608,542) (2,041) (1,168)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 4,169 - 4,169 -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,063) - (1,063) -
รับดอกเบ้ีย 8,219 6,114 12,380 5,967
รับเงินปันผล 169,750 255,500 174,200 255,500

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน 231,900 (152,763) 220,233 (301,174)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 450,557 - 530,053
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14.1 (490,000) - (490,000) -
จ่ายคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (3,128) (2,388) (3,128) (2,388)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 45,000
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - (8,000)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวสุทธิจากค่าธรรมเนียมทางการเงิน 40,029 443,987 - -
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว 14.3 (59,730) (44,208) - (20,000)
รับเงินจากการออกหุน้กู้ 14.5 947,862 - 947,862 -
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมลงทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ย 141,225 3 - -
จ่ายเงินปันผล 19 (199,585) (108,894) (199,585) (108,894)
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงิน (64,238) (28,512) (42,932) (3,768)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 312,435 710,545 212,217 432,003

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 552,891 574,489 629,116 105,650
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 977,037 337,426 497,008 241,191
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในการแปลงค่างบการเงิน (16,023) 90,736 - -

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดส้ินงวด 1,513,905 1,002,651 1,126,124 346,841

รายการท่ีไม่ใช่เงนิสด

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระสาํคญัมีดงัน้ี
ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าและซ้ืออุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดช้าํระ 94,178 53 1,705 1
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ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

11 

 
1 ข้อมูลทั่วไป 

 
บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และเป็นบริษทั 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยมีบริษทั พี.เอ็ม.เอ็นเนอร์ยี ่จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย
เป็นบริษทัใหญ่ (“บริษทัใหญ่”) มีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 
 
เลขท่ี 3199 อาคารมาลีนนทท์าวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทั บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัวา่ “กลุ่มกิจการ” 
 
การประกอบธุรกิจของกลุ่มกิจการ คือ การผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์ละจากเช้ือเพลิงชีวมวลให้แก่
ภาครัฐและเอกชนและลงทุนในกิจการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 
พ.ศ. 2560 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลท่ีน าเสนอน้ีไดรั้บการสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 
2.1 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงนิ 

 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลได้จดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง รายงานทางการเงินระหว่างกาล 
ขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ และงบ
กระแสเงินสด)ไดน้ าเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจ าปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย 
ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน  ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัท าเป็นแบบยอ่ บริษทัไดเ้ปิดเผยหมาย
เหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเพิ่มเติมตามขอ้ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์
ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลภาษาไทยท่ีจดัท าตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใชข้อ้มูลทาง
การเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.1 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงนิ (ต่อ) 

 
นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัท า
งบการเงินส าหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบั
การแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลก าไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะได ้
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ และเก่ียวข้องกับ 

กลุ่มกิจการมีดงัต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การร่วมการงาน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ และเก่ียวข้องกับ 

กลุ่มกิจการมีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) ไดใ้หค้วามชดัเจนในหลายประเดน็ ท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี  
 

- ความมีสาระส าคญั - กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงขอ้มูลในรูปแบบท่ีท าให้ผูใ้ชง้บการเงินเขา้ใจรายการ
ไดล้ดลง หากเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญั จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลใหเ้พียงพอเพื่ออธิบายผลกระทบท่ีมีต่อฐานะการเงิน
หรือผลการด าเนินงาน  

- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด -รายการบรรทดัท่ีระบุใน มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 อาจจ าเป็นตอ้ง
แสดงแยกจากกนัหากเก่ียวขอ้งต่อความเขา้ใจฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ นอกจากน้ียงัมีแนว
ปฏิบติัใหม่ของการใชก้ารรวมยอด  

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน  - ยืนยนัว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จ าเป็นต้องเรียงล าดับตามล าดับ 
การแสดงรายการในงบการเงิน  

- รายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีเกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีเกิด
จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียจะถูกจดักลุ่มโดยพิจารณาวา่เป็นรายการท่ีจะถูกจดัประเภทใหม่ไปยงัก าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลงัหรือไม่ โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็นรายการบรรทัดแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือ ไดก้ าหนดให้มีความชดัเจนข้ึนว่าการคิด
ค่าเส่ือมราคาท่ีดินอาคารและอุปกรณ์โดยอา้งอิงกบัรายไดน้ั้นไม่เหมาะสม และ แกไ้ขขอบเขตให้พืชท่ีให้ผลิตผล 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางการเกษตรรวมอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผล
กระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือ ไดก้ าหนดให้มีความชดัเจนข้ึนส าหรับ 
การเลือกใช้อตัราคิดลดส าหรับการประมาณผลประโยชน์หลงัออกจากงานว่าให้ใช้อตัราผลตอบแทนของหน้ีสิน 
โดยพิจารณาจากสกุลเงินของหน้ีสินท่ีมีสกุลเงินท่ีสอดคลอ้งกบัสกุลเงินของหน้ีสินผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
เป็นส าคญั ไม่ใช่พิจารณาจากประเทศท่ีหน้ีสินนั้นเกิดข้ึน มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ และเก่ียวข้องกับ 

กลุ่มกิจการมีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การแกไ้ขโดยให้ทางเลือกเพิ่มในการบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
การร่วมค้า หรือบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีส่วนได้เสียตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 
(ปรับปรุง 2559) เพิ่มเติมจากเดิมท่ีให้ใชว้ิธีราคาทุน หรือวิธีมูลค่ายติุธรรม (เม่ือมีการประกาศใช้) ทั้งน้ีการเลือกใช้
นโยบายบญัชีส าหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท (บริษทัยอ่ย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วม) เป็นอิสระจากกนั โดยหาก
กิจการเลือกท่ีจะเปล่ียนมาใช้วิธีส่วนไดเ้สียจะตอ้งท าโดยปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผล
กระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือ 1) ใหท้างเลือกเพิ่มส าหรับกิจการท่ีไม่ใช่
กิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนท่ีมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ีด าเนินธุรกิจ
เฉพาะดา้นการลงทุน โดยในการบนัทึกบญัชีโดยใช้วิธีส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็น
กิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนนั้น จะมีทางเลือกในการท่ีจะยงัคงการวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของ
บริษทัร่วมหรือการร่วมคา้นั้นๆ ดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรมตามท่ีบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้นั้นๆใชอ้ยู ่หรือจะถอดการวดั
มูลค่ายติุธรรมออกและแทนดว้ยการจดัท างบการเงินรวมของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ีด าเนินธุรกิจ
เฉพาะดา้นการลงทุนและ 2) เพิ่มทางเลือกในการใชว้ิธีส่วนไดเ้สียส าหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ใน 
งบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือไดก้ าหนดใหมี้ความชดัเจนถึงความหมาย
ของการอา้งอิงในมาตรฐาน ไปยงั “ขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล หรือท่ีอ่ืนใน
รายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ว่ากิจการท่ีใชป้ระโยชน์ของขอ้ผอ่นปรนน้ีจะตอ้งอา้งอิงจากงบการเงินระหวา่งกาล
ไปถึงยงัรายงานอ่ืนท่ีมีขอ้มูลดงักล่าวอยา่งเฉพาะเจาะจง โดยท่ีผูใ้ชง้บการเงินตอ้งสามารถเขา้ถึงรายงานอ่ืนท่ีมีขอ้มูลนั้น
ในลกัษณะและเวลาเดียวกนักบังบการเงินระหวา่งกาล มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การเปล่ียนแปลงโดยให้มีการสันนิษฐานว่าการตดัจ าหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยการอา้งอิงจากรายไดน้ั้นไม่เหมาะสม ขอ้สนันิษฐานน้ีอาจตกไปหากเขา้ขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 
คือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดถู้กแสดงเหมือนเป็นตวัวดัของรายได ้(นัน่คือรายไดเ้ป็นปัจจยัท่ีเป็นขอ้จ ากดัของมูลค่าท่ีจะ
ได้รับจากสินทรัพย์) หรือสามารถแสดงได้ว่ารายได้และการใช้ประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจท่ีได้จากสินทรัพย ์
มีความสมัพนัธ์กนัเป็นอยา่งมาก  มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ และเก่ียวข้องกับ 

กลุ่มกิจการมีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การปรับปรุงให้ชัดเจนข้ึนเก่ียวกบั 1) ขอ้ยกเวน้ 
ในการจดัท างบการเงินรวมว่าให้ใช้กบักิจการท่ีเป็นบริษทัใหญ่ขั้นกลางท่ีเป็นบริษทัย่อยของกิจการท่ีด าเนินธุรกิจ 
ดา้นการลงทุนดว้ยเหมือนกนั และ 2) กิจการท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนจะตอ้งน าบริษทัยอ่ยท่ีไม่ใช่กิจการท่ีด าเนิน
ธุรกิจดา้นการลงทุนและบริษทัยอ่ยดงักล่าวให้บริการหรือมีกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทุน มารวมในการจดัท า 
งบการเงินรวมดว้ย มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) ไดก้ าหนดให้มีความชดัเจนมากข้ึนส าหรับ 1) การซ้ือ
ส่วนได้เสียในการด าเนินงานร่วมกันท่ีกิจกรรมของการด าเนินงานร่วมกันนั้นประกอบกันข้ึนเป็นธุรกิจ ให้ผูซ้ื้อ 
น าหลักการบัญชีของการรวมธุรกิจมาถือปฏิบัติ และ 2) ในกรณีท่ีผูร่้วมด าเนินงานมีการซ้ือส่วนได้เสียในการ
ด าเนินงานร่วมกันเพิ่มข้ึนนั้ น ส่วนได้เสียเดิมท่ีมีอยู่ในการด าเนินงานร่วมกันจะไม่ถูกวดัมูลค่าใหม่ หากร่วม
ด าเนินงานยงัคงมีการควบคุมร่วมอยู ่มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระส าคญัมีจ านวนทั้งส้ิน  
47 ฉบบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการประเมินวา่ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ 
 

3 การประมาณการ 
 

ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติท่ีมีผลกระทบต่อการ 

น านโยบายการบญัชีมาใช ้และจ านวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจากการ

ประมาณการ 

 

ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัส าคญัในการน านโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการและ

แหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยูม่าใชเ้ช่นเดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

 

 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
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4 ข้อมูลตามส่วนงาน 

 

กลุ่มกิจการเปิดเผยส่วนงานท่ีรายงานสองส่วนงานโดยจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ ไดแ้ก่ ส่วนงานในประเทศไทยและในต่างประเทศ สองส่วนงานท่ีน าเสนอถูกจดัแบ่งและไดรั้บการสอบทานโดย 
ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน ซ่ึงไดแ้ก่ ประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหาร ขอ้มูลท่ีแสดงดา้นล่างเป็นขอ้มูลท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานใชใ้นการประเมิน 
ผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงาน 
 

ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน (ล้านบาท) 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ตัดรายการระหว่างกัน รวม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
           

รายไดจ้ากการด าเนินงาน 57.88 45.96 25.72 16.84 83.60 62.80 (9.89) (1.89) 73.71 60.91 
เงินปันผลรับ 150.50 124.25 - - 150.50 124.25 (150.50) (124.25) - - 

ตน้ทุนการด าเนินงาน (33.10) (34.11) (13.40) (9.35) (46.50) (43.46) 2.49 1.89 (44.01) (41.57) 

ก าไรจากการด าเนินงาน 175.28 136.10 12.32 7.49 187.60 143.59 (157.90) (124.25) 29.70 19.34 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (29.69) (21.70) (4.94) (1.04) (34.63) (22.74) 0.85 - (33.78) (22.74) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนหกัตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา           
   และค่าตดัจ าหน่าย 145.59 114.40 7.38 6.45 152.97 120.85 (157.05) (124.25) (4.08) (3.40) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (1.13) (0.87) - - (1.13) (0.87) - - (1.13) (0.87) 
ตน้ทุนทางการเงิน (31.41) (7.29) (2.41) (3.00) (33.82) (10.29) 2.29 - (31.53) (10.29) 
ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน (5.90) 27.27 (0.89) - (6.79) 27.27 - - (6.79) 27.27 

ส่วนแบ่งก าไรจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 136.84 147.97 - - 136.84 147.97 - - 136.84 147.97 

ผลการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 243.99 281.48 4.08 3.45 248.07 284.93 (154.76) (124.25) 93.31 160.68 

ภาษีเงินได ้ 0.82 0.08 (0.01) (0.24) 0.81 (0.16) - - 0.81 (0.16) 

ก าไรสุทธิ 244.81 281.56 4.07 3.21 248.88 284.77 (154.76) (124.25) 94.12 160.52 
           

รวมสินทรัพย์         8,656.01 5,961.77 
           

รวมหนีสิ้น         3,921.40 1,649.68 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
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4 ข้อมูลตามส่วนงาน (ต่อ) 

 
ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ (ต่อ) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน (ล้านบาท) 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ตัดรายการระหว่างกัน รวม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
           

รายไดจ้ากการด าเนินงาน 112.42 90.31 42.45 18.91 154.87 109.22 (19.21) (3.78) 135.66 105.44 
เงินปันผลรับ 241.50 255.50 - - 241.50 255.50 (241.50) (255.50) - - 

ตน้ทุนการด าเนินงาน (65.46) (65.68) (21.96) (10.36) (87.42) (76.04) 2.96 3.78 (84.46) (72.26) 

ก าไรจากการด าเนินงาน 288.46 280.13 20.49 8.55 308.95 288.68 (257.75) (255.50) 51.20 33.18 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (56.57) (45.07) (6.44) (14.57) (63.01) (59.64) 2.30 - (60.71) (59.64) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนหกัตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา           
   และค่าตดัจ าหน่าย 231.89 235.06 14.05 (6.02) 245.94 229.04 (255.45) (255.50) (9.51) (26.46) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (2.91) (1.81) - - (2.91) (1.81) - - (2.91) (1.81) 
ตน้ทุนทางการเงิน (60.08) (14.54) (2.58) (5.07) (62.66) (19.61) 4.32 - (58.34) (19.61) 
ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน (6.75) 34.88 (0.89) - (7.64) 34.88 - - (7.64) 34.88 

ส่วนแบ่งก าไรจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 301.30 303.21 - - 301.30 303.21 - - 301.30 303.21 

ผลการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 463.45 556.80 10.58 (11.09) 474.03 545.71 (251.13) (255.50) 222.90 290.21 

ภาษีเงินได ้ 1.05 (0.06) (0.31) (0.24) 0.74 (0.30) - - 0.74 (0.30) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 464.50 556.74 10.27 (11.33) 474.77 545.41 (251.13) (255.50) 223.64 289.91 
           

รวมสินทรัพย์         8,656.01 5,961.77 
           

รวมหนีสิ้น         3,921.40 1,649.68 
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5 มูลค่ายุติธรรม 

 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจ าแนกตามวธีิการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงได้
ดงัน้ี 
 
 ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั (ขอ้มูลระดบัท่ี 1) 
 ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบัท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือ 

โดยออ้ม (ไดแ้ก่ขอ้มูลท่ีค านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น (ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 
 ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได)้ (ขอ้มูล

ระดบัท่ี 3) 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ข้อมูลระดบัที่ 1 

 พนับาท 

สินทรัพย์  

   เงินลงทุนเพื่อคา้ 607,467 

 
6 เงนิฝากธนาคารที่มีข้อจ ากดัในการเบิกใช้ 

 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพันระยะสั้ นได้แก่ เงินฝากบัญชีพักท่ีบริษัทได้เปิดส าหรับวตัถุประสงค์เฉพาะเพื่อจ่ายเงินต้น 
และดอกเบ้ียหุ้นกู้ เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากกระแสรายวนัท่ีบริษทัย่อยได้จ  าน า และโอนสิทธิเรียกร้องไวก้ับผูใ้ห้กู้เพื่อ 
ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือตามเง่ือนไขการใชจ่้าย และขั้นตอนการเบิกถอนส าหรับวตัถุประสงคเ์ฉพาะตามเง่ือนไขในสัญญาเงินกูย้มื
ระยะยาว 
 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาวไดแ้ก่ เงินฝากออมทรัพยท่ี์บริษทัน าไปค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า และบริษทัยอ่ยไดเ้ปิดไว้
ส าหรับวตัถุประสงคเ์ฉพาะตามเง่ือนไขในสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว เงินฝากประจ าของบริษทัไดจ้  าน าไวก้บัผูใ้ห้กูเ้พื่อค ้าประกนั
วงเงินสินเช่ือส าหรับบริษทัยอ่ยสองแห่ง และบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงท่ีถูกน าไปผูกกบัหนงัสือสัญญาค ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญา 
ซ้ือขายไฟฟ้า กบั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
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7 เงนิลงทุนช่ัวคราว 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินลงทุนชัว่คราวประกอบดว้ย      
1. หลกัทรัพยเ์พือ่คา้ 604,645 607,467 520,000 520,966 

2. หลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นครบก าหนด 200 200 1,244,000 1,244,000 

รวม 604,845 607,667 1,764,000 1,764,966 

หกั  ค่าเผือ่การปรับมูลค่า - - - - 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 604,845 607,667 1,764,000 1,764,966 

 
ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เงินลงทุนชัว่คราวมีความเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

  หลักทรัพย์ที่ถือไว้จน  
 หลักทรัพย์เพ่ือค้า ครบก าหนดภายใน 1 ปี รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 520,966 1,244,000 1,764,966 
ซ้ือหลกัทรัพย ์ 2,250,000 6,749 2,256,749 
ขายหลกัทรัพย ์ (2,165,354) (1,187,549) (3,352,903) 
โอนออก - (63,000) (63,000) 

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 1,855 - 1,855 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 607,467 200 607,667 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
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8 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  

 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ 28,747 16,060 - - 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 28,747 16,060 - - 
     

ลูกหน้ีและเงินทดรองจ่ายแก่     
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 16 ข) 3,719 225,262 40,352 226,164 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 15,241 7,490 2,084 2,530 
เงินปันผลคา้งรับ (หมายเหตุ 16 ข) 150,500 78,750 150,500 83,200 
ลูกหน้ีอ่ืน 520 3,668 342 43,141 

เงินทดรองจ่าย 19,114 18,764 18,804 18,066 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 189,094 333,934 212,082 373,101 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 189,094 333,934 212,082 373,101 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 217,841 349,994 212,082 373,101 

 
ลูกหน้ีการคา้ขา้งตน้เป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 
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9 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  

 

9.1 การเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พนับาท 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 1,390,224 
เงินลงทุนเพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 560,775 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 1,950,999 
 

การลงทุนเพิม่ภายใต้ บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
 

เงนิลงทุนใน TSE Group International Pte. Ltd. 
 

บริษทัไดจ่้ายเงินค่าหุ้นของบริษทั TSE Group International Pte. Ltd. ท่ีเรียกช าระเพิ่มระหว่างไตรมาสท่ี 1 ของ พ.ศ. 2560 
จ  านวน 96.16 ลา้นบาท และไตรมาสท่ี 2 ของ พ.ศ. 2560 จ านวน 123.40 ลา้นบาท 
 

เงนิลงทุนใน Solar Assets Pte. Ltd. 
 

บริษทัไดจ่้ายเงินค่าหุน้ของบริษทั Solar Assets Pte. Ltd. ท่ีเรียกช าระเพิ่มระหวา่งไตรมาสท่ี 1 ของ พ.ศ. 2560 จ  านวน 0.19 ลา้นบาท 
 

เงนิลงทุนใน บริษัท ทีเอสอ ีโอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จ ากดั 
 

เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไดจ้ดัตั้งบริษทั ทีเอสอี โอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จ ากดั เพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจ
พลงังานหมุนเวียนในต่างประเทศ มูลค่าเงินลงทุนรวม 2.50 ลา้นบาท บริษทัมีสัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษทั
ดงักล่าว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 และจดัประเภทเงินลงทุนในบริษทั ทีเอสอี โอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จ ากดั เป็นเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย 
 

เงนิลงทุนใน บริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวลิด์ จ ากดั 
 

เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดจ่้ายเงินค่าหุน้คา้งช าระ และค่าหุน้ท่ีเรียกช าระเพิ่มในระหวา่งไตรมาสท่ี 2 ของปี 
พ.ศ. 2560 ของบริษทั ออสการ์ เซฟ เดอะ เวลิด ์จ ากดั จ านวน 179.64 ลา้นบาท และ 79.62 ลา้นบาท ตามล าดบั  
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริษทั ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด ์จ ากดั ไดเ้พิ่มทุนจาก 225 ลา้นบาทเป็น 582 ลา้นบาท 
และบริษทัไดช้ าระเงินเพิ่มทุนเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 249.90 ลา้นบาท ในระหวา่งงวด 
 

เงนิลงทุนใน บริษัท บางสวรรค์ กรีน จ ากดั 
 

เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริษทั บางสวรรค ์กรีน จ ากดั ไดเ้พิ่มทุนจาก 165 ลา้นบาท เป็น 174 ลา้นบาท และบริษทั
ไดช้ าระเงินเพิ่มทุนเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 9 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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9 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 

9.2 รายละเอยีดของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย  
 

รายละเอียดของเงินลงทุนมีดงัน้ี 
   สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 

  ประเทศที่ 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 ประเภทของธุรกจิ จดทะเบียน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรง     
   บริษทั ทีเอสอี รูฟทอป จ ากดั การลงทุน ไทย 100 100 
   บริษทั โซล่าร์ วิซิเบิล จ ากดั  การใหบ้ริการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า ไทย 100 100 
   TSE Group International Pte. Ltd. การลงทุน สิงคโปร์ 100 100 
   Solar Assets Pte. Ltd. การลงทุน สิงคโปร์ 100 100 
   บริษทั ทีเอสอี โอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จ ากดั การลงทุน ไทย 100 - 
   บริษทั เดอะ โซล่าร์ เอิร์ธ จ  ากดั  ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
   บริษทั คลีน รีนิวเอเบิล จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
   บริษทั บางสวรรค ์กรีน จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 49 49 
   บริษทั ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด ์จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 70 70 
     
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท ทีเอสอ ี รูฟทอป จ ากัด    
   บริษทั กรีน รูฟทอป จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
   บริษทั นอร์ท รูฟทอป จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
   บริษทั ลคัก้ี โซล่าร์ จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
   บริษทั แชมป์ เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
   บริษทั รูฟ เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
   บริษทั เวิลด ์โซล่าร์ จ  ากดั  ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
     
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท โซล่าร์ วซิิเบิล จ ากดั    
   บริษทั ไทย คอมมูนิต้ี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
   บริษทั ซนั ฟิวเจอร์ จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
   บริษทั โซล่าร์ คอมมูนิต้ี จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
    
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย  TSE Group International Pte. Ltd.    
   Eco Solar Aizu GK ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่น 97 97 
   Ishikawa Hanamizuki 1 GK  ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่น 97 97 
     
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย  Solar Assets Pte. Ltd.    
   Ibaraki Ushiku 1 GK ใหเ้ช่าท่ีดิน ญ่ีปุ่น 100 100 
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9 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
9.3 เงนิลงทุนทั่วไป 

 
บริษทัจ่ายเงินมดัจ าเพื่อเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่ น เป็นจ านวนเงิน 624.83 ลา้นบาท (หมายเหตุ 20.3) 
เน่ืองจากโครงสร้างของการร่วมลงทุนยงัไม่เป็นท่ีส้ินสุด บริษทัจึงจดัประเภทเงินมดัจ าดงักล่าวไวเ้ป็นเงินลงทุนทัว่ไป 
 
ในวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดท้ าสญัญาซ้ือโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ท่ีมีขนาดก าลงัการผลิต 154.98 
เมกะวตัต์ โดยการซ้ือหุ้นสามญัในสัดส่วนร้อยละ 100 ของบริษทัสองแห่งท่ีจดทะเบียนในประเทศญ่ีปุ่น เพื่อให้ไดม้าซ่ึง
ใบรับรองในการด าเนินการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์จากกระทรวงเศรษฐกิจการคา้และอุตสาหกรรมของประเทศญ่ีปุ่น 
(METI Certification) และท่ีดินส าหรับด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยด์งักล่าว 
 

10 เงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกัน  
 
10.1 การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกัน 

 ข้อมูลทาง ข้อมูลทางการเงนิ 
 การเงนิรวม เฉพาะกจิการ 

 พนับาท พนับาท 
   

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 1,615,092 350,000 
ส่วนแบ่งก าไร 301,304 - 
เงินปันผลรับ (241,500) - 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 1,674,896 350,000 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ ากดั ซ่ึงเป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ได้น าใบหุ้นของ 
เงินลงทุนในบริษทั สยาม โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่1 จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ท่ีมีราคาตามบญัชี 1,080 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 
1,080 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัยอ่ยไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์และบริษทั สยาม โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่1 จ ากดั 
ไดน้ าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรท่ีมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 5,321 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 5,436 ลา้นบาท) 
และเงินฝากธนาคารจ านวน 579  ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 461 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจาก
ธนาคารพาณิชย ์
 
บริษทัไดน้ าใบหุน้ของเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัทั้งจ านวนไปจดจ าน าไวก้บัผูใ้หกู้เ้พื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนั
วงเงินสินเช่ือท่ีบริษทั สยาม โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่1 จ  ากดั ไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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10 เงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 

 
10.2 รายละเอยีดของเงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกัน 

 
รายละเอียดของเงินลงทุนมีดงัน้ี 

   สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 

  ประเทศที ่ 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 ประเภทของธุรกจิ จดทะเบียน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
    

กจิการที่ควบคุมร่วมกนัที่บริษัทถือหุ้นโดยตรง    
บริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ ากดั การลงทุน ไทย 60 60 
    
กจิการที่ควบคุมร่วมกนัที่ถือหุ้นโดยบริษัท ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ ากดั    
บริษทั สยาม โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่1 จ ากดั* ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 60 60 

 

* บริษทัถือทางตรงอีกจ านวน 1 หุน้ 
 

11 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

 
ข้อมูลทาง 

การเงนิรวม 
ข้อมูลทางการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 

 พนับาท พนับาท 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 2,850,492 582,459 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (19,158) - 
ซ้ือสินทรัพย ์ 351,098 3,174 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - สุทธิ (5,573) (5,558) 
โอนออก (1,852) - 
ค่าเส่ือมราคา (40,986) (10,187) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 3,134,021 569,888 

 
ตน้ทุนการกูย้ืมจ านวน 10.66 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 12.23 ลา้นบาท) ไดร้วมเป็นราคาทุนของสินทรัพยท่ี์ซ้ือเพิ่มในระหว่างงวด 
ตน้ทุนการกูย้ืมเกิดจากเงินกูย้ืมท่ียืมมาเพื่อใช้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ไดบ้นัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยูใ่น
สภาพพร้อมใชไ้ดโ้ดยรวมอยูใ่นรายการซ้ือ กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนร้อยละ 2.91 ถึงร้อยละ 6.00 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 
2.91 ถึงร้อยละ 6.00 ต่อปี) ในการค านวณตน้ทุนท่ีรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์อตัราตั้งข้ึนเป็นทุนดงักล่าว เป็นอตัราตน้ทุน 
การกูย้มืท่ีเกิดจริงจากเงินกูย้มืท่ีใชเ้ป็นทุนในการก่อสร้างโครงการ 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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11 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 
ภาระผูกพนัที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
 
ภาระผกูพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินซ่ึงไม่ไดรั้บรู้ในงบการเงิน มีดงัน้ี 
 

  ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 สกลุเงนิ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
      

โรงไฟฟ้า พนับาท 1,268,460 367,177 - - 
โรงไฟฟ้า พนัเยน 4,947,612 5,125,809 - - 
โรงไฟฟ้า พนัดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 3,679 1,523 - - 
เคร่ืองจกัร พนัยโูร 52 52 52 52 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริษทัมียานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือ โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวน 6.86 ลา้นบาท  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 13.38 ลา้นบาท) 
 
บริษทัยอ่ยไดน้ าสินทรัพยมู์ลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวนประมาณ 2,047 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 1,574 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนั
วงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์
 

12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
ข้อมูลทาง 

การเงนิรวม 
ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะกจิการ 

 พนับาท พนับาท 
   

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 485,542 4,155 
ซ้ือสินทรัพย ์ 1,063 1,063 

ค่าตดัจ าหน่าย (388) (216) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 486,217 5,002 

 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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13 เจ้าหนีค่้าก่อสร้างและเจ้าหนีอ่ื้น 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ16 ข) 669 229,260 - - 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเงินประกนัผลงาน 94,178 2,788 1,705 573 
เจา้หน้ีอ่ืน 2,438 5,758 1,560 2,223 
เจา้หน้ีค่าหุน้คา้งช าระ - 179,635 - 179,635 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 24,917 17,946 8,443 1,420 
ดอกเบ้ียเงินกูค้า้งจ่าย 24,786 15,464 24,607 15,333 

 146,988 450,851 36,315 199,184 

 
14 เงนิกู้ยืม 

 
14.1 เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท 
   

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 488,997 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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14 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 
14.1 เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ (ต่อ) 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะสั้นสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 
 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พนับาท 
  

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  
ราคาตามบญัชีตน้งวด  488,997 
จ่ายคืนเงินกูย้มื (490,000) 

ตดัจ าหน่ายส่วนลดตัว๋เงินจ่าย 1,003 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - 

 
14.2 หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 

 
มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ครบก าหนดช าระดงัน้ี 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท 
   

ครบก าหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 774 3,828 

ครบก าหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี - - 

 774 3,828 

 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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14 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 
14.3 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท 
   

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 57,699 61,663 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 370,217 347,345 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระเกิน 5 ปี 339,615 381,426 

 767,531 790,434 

 
เงินกูย้ืมดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจ าน าและโอนสิทธิบญัชีเงินฝากธนาคารของกลุ่มกิจการ การจ านองและจ าน าท่ีดินและ 
ส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรของกลุ่มกิจการ การโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาของโครงการทั้งหมดของกลุ่มกิจการ การจ าน า 
หุ้นของบริษทัท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ หุ้นท่ีถือโดยบริษทัยอ่ยบางส่วนและหุ้นของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัท่ีถือโดยบริษทัและ 
ค ้าประกนัโดยบริษทั กรรมการของบริษทัยอ่ยและผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 
 
ภายใตส้ัญญาเงินกู ้กลุ่มกิจการตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการท่ีไดร้ะบุไวใ้นสัญญา เช่น การจ่ายเงินปันผล 
การลดทุนเรือนหุ้น การควบหรือรวมกิจการกบันิติบุคคลอ่ืน การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของและอตัราส่วน
ความสามารถในการช าระหน้ีใหเ้ป็นไปตามสญัญา เป็นตน้   
 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 พนับาท 
  

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  
ราคาตามบญัชีตน้งวด  790,434 
กูเ้พิ่ม 43,829 
จ่ายคืนเงินกูย้มื (59,730) 
ค่าธรรมเนียมทางการเงิน (7,437) 

ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 435 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด 767,531 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
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14 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 
14.3 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ (ต่อ) 

 
อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืระยะยาวตามสญัญา ณ วนัท่ีในงบการเงินมีดงัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ร้อยละ ร้อยละ 
   

เงินกูย้มืระยะยาวเพื่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ MLR - 1.5 MLR - 1.5 
 TIBOR + 2.85 MLR - 2 
  TIBOR + 2.85 
เงินกูย้มืระยะยาวเพื่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานเช้ือเพลิง 4.75 - 
 

14.4 วงเงนิกู้ยืม 
 
กลุ่มกิจการและบริษทัมีวงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกออกมาใชด้งัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั     
   ครบก าหนดเกิน 1 ปี 1,904,031 - - - 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ี     
   ครบก าหนดเกิน 1 ปี 114,140 - - - 
 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 

14.5 หุ้นกู้  

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท 
   

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,993,991  2,044,875 

 2,993,991 2,044,875 
 

การเปล่ียนแปลงของหุน้กูส้ามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 
 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พนับาท 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  
ราคาตามบญัชีตน้งวด  2,044,875 
ออกหุน้กู ้ 950,000 
ค่าธรรมเนียมการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (2,138) 

ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมการออกหุน้กู ้ 1,254 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด 2,993,991 
 

พ.ศ. 2560 
 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2560 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทน 
ผูถื้อหุ้นกู ้จ  านวน 950,000 หุ้น ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.50 ต่อปี โดยช าระดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือนตลอดอายหุุ้นกู ้
หุน้กูมี้มูลค่าท่ีตราไวจ้  านวน 1,000 บาท ครบก าหนดช าระคืนภายใน 3 ปี นบัจากวนัท่ีออก โดยช าระคืนตามมูลค่าท่ีตราไว ้
รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 950 ลา้นบาท 
 

พ.ศ. 2559 
 

เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บริษทัไดอ้อกหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทน 
ผูถื้อหุ้นกู ้จ  านวน 2,050,000 หุ้น ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.20 ต่อปี โดยช าระดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือนตลอดอายหุุ้นกู ้
หุน้กูมี้มูลค่าท่ีตราไวจ้  านวน 1,000 บาท ครบก าหนดช าระคืนภายใน 3 ปี นบัจากวนัท่ีออก โดยช าระคืนตามมูลค่าท่ีตราไว ้
รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 2,050 ลา้นบาท 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 การส่งเสริมการลงทุนและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

 
การส่งเสริมการลงทุน 
 
กลุ่มกิจการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมการลงทุน จ านวนทั้งส้ิน 28 ฉบับ 
ส าหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์และเช้ือเพลิงชีวมวล โดยสิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้
ส าหรับเคร่ืองจกัร การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็น
ระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น (วนัเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย)์  
 
รายได้จากการขายและรายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าของบริษทั และบริษทัย่อย ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 เป็นรายไดท่ี้เกิดจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 
การลงทุนเฉพาะกิจการท่ีตั้งอยูใ่นประเทศไทยตามรายละเอียดในขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงานท่ีเปิดเผยในหมายเหตุ 4 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งข้ึนโดยการประมาณการของฝ่ายบริหารโดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัก าไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึน คือ ร้อยละ 0.74 ต่อปี 
 

16 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
บริษทัถูกควบคุมโดย บริษทั พี.เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศไทย บริษทัใหญ่ดงักล่าวถือหุ้นในบริษทัคิดเป็นจ านวน
ร้อยละ 43 จ านวนหุน้ท่ีเหลือร้อยละ 57 ถือโดย บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนต ์จ ากดั (มหาชน) บริษทั ซิโน-ไทย เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์
คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และ บุคคลทัว่ไป เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัท่ีส าคญัเปิดเผยในหมายเหตุ 9 
และหมายเหตุ 10 ตามล าดบั 
 
 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
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16 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
ก) รายได้จากการขายและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บริษัทย่อย     
   รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 6,320 1,470 
   รายไดค่้าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา - - 420 420 

   รายไดอ่ื้น - - 46 - 

 - - 6,786 1,890 

     
กจิการที่ควบคุมร่วมกนั     
   รายไดค่้าบริหารจดัการ 10,145 9,662 10,145 9,662 
   รายไดค่้าเช่า 108 108 108 108 

   เงินปันผลรับ  - - 150,500 124,250 

 10,253 9,770 160,753 134,020 

     
กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
   รายไดค่้าเช่า 69 69 69 69 
   รายไดค่้าบริการ 46 46 46 46 

   รายไดอ่ื้น 8 7 8 7 

 123 122 123 122 

 
 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
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16 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
ก) รายได้จากการขายและบริการ (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บริษัทย่อย     
   รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 12,640 2,940 
   รายไดค่้าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา - - 840 840 

   รายไดอ่ื้น - - 46 - 

 - - 13,526 3,780 

     
กจิการที่ควบคุมร่วมกนั     
   รายไดค่้าบริหารจดัการ 19,963 19,013 19,963 19,013 
   รายไดค่้าเช่า 216 216 216 216 

   เงินปันผลรับ  - - 241,500 255,500 

 20,179 19,229 261,679 274,729 

     
กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
   รายไดค่้าเช่า 139 139 139 139 
   รายไดค่้าบริการ 93 93 93 93 

   รายไดอ่ื้น 15 13 15 13 

 247 245 247 245 

 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ข) ยอดค้างช าระทีเ่กดิจากการซ้ือ/ขายสินค้าและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหนีแ้ละเงนิทดรองจ่ายแก่กจิการ     
   ที่เกีย่วข้องกัน (หมายเหตุ 8)     
   บริษทัยอ่ย - - 36,633 40,902 
   กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 3,677 3,502 3,677 3,502 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 42 221,760 42 221,760 

 3,719 225,262 40,352 266,164 

     
เงนิปันผลค้างรับ (หมายเหตุ 8)      
  บริษทัยอ่ย - - - 4,450 

  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 150,500 78,750 150,500 78,750 

 150,500 78,750 150,500 83,200 

     
เจ้าหนีก้จิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 13)     

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 669 229,260 - - 

 669 229,260 - - 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ค) เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษทัย่อย 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท 
   

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 544,756 868,172 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พนับาท 
  

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 868,172 
เงินใหกู้ย้มืเพิ่มระหวา่งงวด 186,923 
รับช าระคืน (493,663) 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (16,676) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 544,756 

 
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงอยูใ่นรูปของตัว๋สญัญาใชเ้งินในสกลุเงินบาท มีก าหนดช าระคืนภายในปี พ.ศ. 2561 โดยไม่มี
การคิดดอกเบ้ีย  
 
เงินให้กู้ยืมแก่บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงอยู่ในรูปสัญญาให้กู้ยืมในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ โดยไม่มีการคิดดอกเบ้ีย และ 
การช าระคืนเม่ือทวงถาม 
 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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16 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกัน (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ง) เงนิกู้ยืมระยะยาวจากบริษทัย่อย 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท 
   

เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย 22,500 22,500 

 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย มีก าหนดช าระคืนภายในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 โดยไม่มีการคิดดอกเบ้ีย 
 

จ) ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญัของกจิการ 
 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท 
   

ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,077 7,082 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 217 292 

 5,294 7,374 

  
 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท 
   

ผลประโยชน์ระยะสั้น 11,090 14,155 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 493 601 

 11,583 14,756 

 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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17 รายได้อ่ืน 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายไดค่้าเช่า 302 374 302 374 
รายไดค่้าบริการ 60 60 60 60 
ดอกเบ้ียรับ 984 1,298 2,272 1,223 
ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น - 14 - - 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน - 27,273 - 27,273 
ก าไรจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 6,426 30 6,426 30 

รายไดอ่ื้น 696 27 181 17 

 8,468 29,076 9,241 28,977 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายไดค่้าเช่า 605 603 603 603 
รายไดค่้าบริการ 120 120 120 120 
ดอกเบ้ียรับ 5,065 4,369 8,823 4,229 
ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น - 14 - - 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน - 34,879 - 34,879 
ก าไรจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 7,501 644 7,501 644 

รายไดอ่ื้น 2,546 647 265 576 

 15,837 41,276 17,312 41,051 

 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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18 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ในภายหน้า 

 
18.1 สัญญาขายไฟฟ้า 

 
ในประเทศ 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีสัญญาขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) และการไฟฟ้านครหลวง 
(“กฟน.”) จ านวน 29 สัญญา (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 29 สัญญา) ปัจจุบนักลุ่มกิจการไดด้ าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ 
กฟภ. และ กฟน.  แลว้ ตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาขายไฟฟ้าจ านวน 26 สัญญา  
 
สัญญาขายไฟฟ้าของบริษทัจ านวน 1 สัญญา และสัญญาขายไฟฟ้าของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัจ านวน 10 สัญญาก าหนดให้
บริษทั และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัขายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟภ. ตามจ านวนและราคาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา โดยมีระยะเวลา 5 ปี เเละ
ต่อสัญญาโดยอตัโนมติัคร้ังละ 5 ปี จนกวา่จะมีการยติุสัญญา นอกจากน้ี ในการขายไฟฟ้าให ้กฟภ. บริษทั และกิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนัไดรั้บการสนบัสนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าจาก กฟภ. จ านวน 6.50 บาท ถึง 8 บาทต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง (งบการเงิน
เฉพาะบริษทั :  8 บาทต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง) เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์
 
สญัญาขายไฟฟ้าของบริษทัยอ่ยจ านวน 14 สัญญาไดก้ าหนดใหบ้ริษทัยอ่ยขายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา
ให้แก่ กฟภ. และ กฟน. ในอัตราการรับซ้ือไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) โดยมีระยะเวลา 25 ปีนับตั้ งแต่เดือนธันวาคม  
พ.ศ. 2556 
 
สญัญาขายไฟฟ้าของบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงจ านวน 1 สัญญาไดก้ าหนดใหบ้ริษทัยอ่ยขายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้ง
บนพื้นดินให้แก่ กฟภ. ในอตัราการรับซ้ือไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) โดยมีระยะเวลา 25 ปีนับตั้งแต่วนัจ าหน่ายไฟฟ้า 
เชิงพาณิชย ์
 
สญัญาขายไฟฟ้าของบริษทัยอ่ยจ านวน 3 สัญญาไดก้ าหนดใหบ้ริษทัยอ่ยขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลใหแ้ก่ กฟภ. 
ในอตัราการรับซ้ือไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) โดยมีระยะเวลา 15 ปี 4 เดือน และ แบบ Feed-in Tariff (FiT) Premium โดยมี
ระยะเวลา 8 ปี นบัตั้งแต่วนัจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์โรงไฟฟ้าชีวมวลภายใตส้ญัญาดงักล่าวอยูใ่นช่วงระหวา่งการก่อสร้าง 
 
ต่างประเทศ 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริษทัยอ่ย ในประเทศญ่ีปุ่ น มีสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัหน่วยงานท่ีรับซ้ือไฟฟ้าจ านวน 4 สัญญา 
ส าหรับโครงการท่ีไดด้ าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าแลว้ และมีใบอนุญาตในการซ้ือขายไฟฟ้ากบัหน่วยงานรับซ้ือไฟฟ้า
จ านวน 3 สญัญา ส าหรับโครงการท่ียงัไม่ไดด้ าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
 
สญัญาขายไฟฟ้าของบริษทัยอ่ยจ านวน 7 สญัญาดงักล่าว ก าหนดใหบ้ริษทัยอ่ยขายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นอตัราการรับ
ซ้ือแบบ Feed-in Tariff (FiT) โดยมีระยะเวลา 20 ปี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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18 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ในภายหน้า (ต่อ) 

 
18.2 ภาระผูกพนัทีเ่ป็นข้อผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน - กรณีที่กลุ่มกจิการเป็นผู้เช่า 

 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคารส านกังาน รถยนต ์อุปกรณ์ และการเช่า
พื้นท่ีส่วนหลงัคา-ดาดฟ้า และพื้นท่ีอ่ืน ๆ ของอาคารเพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีติดตั้งแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์อายขุองสัญญามีระยะเวลา
ตั้งแต่ 3 ถึง 26 ปี 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต
ทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภายใน 1 ปี 16,159 22,317 5,971 7,653 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 38,868 56,801 2,598 4,771 

มากกวา่ 5 ปี 149,912 220,909 - - 

 204,939 300,027  8,569 12,424 

 
ภายใต้สัญญาเช่าพื้นท่ีส่วนหลงัคา-ดาดฟ้าและพื้นท่ีอ่ืน ๆ ของอาคารบางสัญญา บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าเช่า 
ในอตัราร้อยละของยอดขาย หรือตามจ านวนเงินขั้นต ่าตามสญัญา แลว้แต่จ านวนเงินใดจะสูงกวา่ 
 

18.3 สัญญาและภาระผูกพนัอ่ืน ๆ  
 

ก) กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีภาระผูกพนัตามสัญญาบริหารจดัการกบัผูร่้วมคา้อ่ืน เป็นจ านวนเงินประมาณ 6 ลา้นบาทต่อปี 
สญัญาดงักล่าวมีอาย ุ10 ปี นบัตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 โดยค่าบริหารจดัการดงักล่าวจะปรับเพิ่มข้ึนปีละคร้ังตาม
อัตราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา ซ่ึงในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน 
มีค่าบริหารจดัการท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายภายใตส้ัญญาดงักล่าวเป็นจ านวนเงินทั้งหมด 2  ลา้นบาท (30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 :  
2 ลา้นบาท) (ตามสดัส่วนของบริษทัท่ีมีในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าว) 
 

ข) กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีภาระผูกพนัตามสัญญาบริการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าจ านวนเจด็แห่งกบับริษทั
แห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงินประมาณ 9 ลา้นบาทต่อปี สญัญาดงักล่าวมีอาย ุ10 ปีนบัตั้งแต่วนัเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์ 
ซ่ึงในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีค่าบริหารเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา
โรงไฟฟ้าท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายภายใตส้ัญญาดงักล่าวเป็นจ านวนเงินทั้งหมด  2 ลา้นบาท (30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 : 3 ลา้นบาท) 
(ตามสดัส่วนของบริษทัท่ีมีในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าว) 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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18 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ในภายหน้า (ต่อ) 

 
18.3 สัญญาและภาระผูกพนัอ่ืน ๆ (ต่อ) 

 
ค) กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีภาระผูกพนัตามสัญญาจา้งตรวจสอบและติดตามผลการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า

จ านวนสิบแห่งกบับริษทัแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงินประมาณ 2 ลา้นบาทต่อปีนับตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.2556 สัญญา
ดงักล่าวมีอาย ุ7 ปีนบัตั้งแต่วนัเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์

 
ง) กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีภาระผกูพนัตามสัญญาบริการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าจ านวนสามแห่งกบับริษทั

แห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงินประมาณ 8 ลา้นบาทต่อปี สัญญาดงักล่าวมีอาย ุ5 ปี นบัตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 ซ่ึงใน
ระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีค่าบริหารเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา
โรงไฟฟ้าท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายภายใตส้ัญญาดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 0.40 ลา้นบาท (30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 : ไม่มี)  
(ตามสดัส่วนของบริษทัท่ีมีในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าว) 

 
จ) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีภาระผูกพนัตามสัญญาบริหารจดัการกบัผูร่้วมทุน เป็นจ านวนเงิน 8 ลา้นบาทต่อปี นับตั้งแต่ 

เดือนกนัยายน พ.ศ. 2559 โดยค่าบริหารจดัการดงักล่าวจะปรับเพิ่มข้ึนปีละคร้ังตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาซ่ึงใน
ระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริษทัย่อยมีค่าบริหารจดัการท่ีรับรู้เป็นตน้ทุนงานระหว่าง
ก่อสร้างภายใตส้ัญญาดงักล่าวเป็นจ านวนเงินทั้งหมด 4 ลา้นบาท (30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 : ไม่มี) 
 

ฉ) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภาระผกูพนัตามสัญญาจา้งตรวจสอบและติดตามผลการเดินเคร่ืองจกัรและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า
กบับริษทัแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 52,000 ดอลลาร์ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 98,800 ดอลลาร์) สัญญาดงักล่าวมีอาย ุ 
2 ปีนบัตั้งแต่วนัเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์
 

ช) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภาระผูกพนัตามสัญญาจา้งตรวจสอบและติดตามผลการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้ากบั
บริษทั แห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 106,250 ดอลลาร์ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : ไม่มี) สัญญาดงักล่าวมีอาย ุ2 ปีนบัตั้งแต่
วนัเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์

 
18.4 การค า้ประกนั 

 
ก) บริษทัค ้าประกนัวงเงินกูแ้ละวงเงินสินเช่ือใหแ้ก่บริษทัยอ่ยในวงเงิน 63 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 561 ลา้นบาท) 
 
ข) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริษทั และ บริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคาร ในนามบริษทัและบริษทัยอ่ย 

เหลืออยู่เป็นจ านวน 9 ล้านบาท  (31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : 9 ล้านบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติ 
บางประการตามปกติธุรกิจ 

 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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19 เงนิปันผลจ่าย 

 

พ.ศ. 2560 
 

เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 
พ.ศ. 2559 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.11 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 199.6 ลา้นบาท โดยจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2560 
 

พ.ศ. 2559 
 

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 
พ.ศ. 2558 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 108.9 ลา้นบาท โดยจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2559 
 

20 เหตุการณ์ภายหลงัวนัที่ในรายงานข้อมูลทางการเงนิ 
 

20.1 คดฟ้ีองร้อง 
 

บริษทัถูกผูถื้อหุน้รายหน่ึงฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการท่ีบริษทัไดน้ าหุน้ของผูถื้อหุน้ดงักล่าวท่ียงัคา้งช าระเงินค่าหุน้อยูอ่อก
ขายทอดตลาด โดยมีทุนทรัพยจ์ านวน 1,000 ลา้นบาท ซ่ึงศาลแพ่งกรุงเทพใตไ้ดมี้ค าพิพากษายกฟ้องเม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 
พ.ศ. 2556 และต่อมาศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าพิพากษาเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ใหศ้าลชั้นตน้พิจารณาและพิพากษาใหม่
ตามรูปคดี 
 

เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ศาลอาญากรุงเทพใต้ได้มีค าพิพากษายกฟ้องคดีอาญาท่ีเก่ียวเน่ืองกับการฟ้องเพิกถอน 
การขายทอดตลาดหุ้นดงักล่าวขา้งตน้ รวมถึงได้มีค าสั่งสั่งให้จ  าหน่ายคดีแพ่งท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญาดงักล่าวออกจาก 
สารบบความ และเม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าพิพากษายนืตามค าพิพากษาของศาลชั้นตน้ให้ยกฟ้อง
คดีอาญาดงักล่าว  
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ศาลฎีกาได้มีค าพิพากษายืนตามค าพิพากษาของศาลชั้นตน้ให้ยกฟ้องคดีอาญา
ดงักล่าว ดงันั้นบริษทัจึงไม่มีคดีอาญาท่ียงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาล 
 

20.2 สัญญาแลกเปลีย่นอตัราแลกเปลีย่นสกลุเงนิ 
 

บริษทัไดท้ าสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง ในวนัท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 26 มิถุนายน  
พ.ศ. 2560 ในวงเงินรวม 1,071 ลา้นบาท และ 300 ลา้นบาท ตามล าดบั สัญญาแลกเปล่ียนดงักล่าวเป็นสัญญาแลกเปล่ียน
อตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินและดอกเบ้ีย โดยจะมีผลในวนัท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
ตามล าดบั 
 

20.3 สัญญาซ้ือโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ 
 

ในวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดท้ าสญัญาซ้ือโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยต์ามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุ 9.3  
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