
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 กนัยายน พ.ศ. 2560 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน  และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและ 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดเกา้เดือน
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 
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560



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



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,913,423 977,037 40,784 497,008
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใชร้ะยะสั้น 6 82,583 39,003 22,069 -
เงินลงทุนชัว่คราว 7 30,739 1,764,966 30,739 1,764,966
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 172,002 349,994 175,200 373,101
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลอ่ืน 13,339 20,000 - -
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 16 ค) - - 823,691 868,172
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืน 72,199 76,184 194 983
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ระยะสั้น 16 ค) 3,571 - 3,571 -
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 18,114 9,024 10,335 3,757

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,305,970 3,236,208 1,106,583 3,507,987

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใชร้ะยะยาว 6 65,850 1,050 64,050 1,050
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 16 ง) - - 1,044,319 -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9.1 - - 2,353,499 1,390,224
เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 10 1,729,191 1,615,092 350,000 350,000
เงินลงทุนทัว่ไป 9.3 1,306,613 - 624,827 -
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 88,400 88,400 88,400 88,400
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 3,389,787 2,850,492 570,595 582,459
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 500,417 485,542 5,082 4,155
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 76,637 76,002 76,220 75,377
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ระยะยาว 16 ง) 26,673 - 26,673 -
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 25,764 22,084 4,291 1,860

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 7,209,332 5,138,662 5,207,956 2,493,525

รวมสินทรัพย์ 9,515,302 8,374,870 6,314,539 6,001,512

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

กรรมการ ______________________________________     กรรมการ ______________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

2



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14.1 - 488,997 - 488,997
เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเจา้หน้ีอ่ืน 13 188,253 450,851 69,920 199,184
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14.2 86 3,828 86 3,828

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาว
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14.3 57,429 61,663 - -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 661 929 - -
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 8,489 3,782 1,316 2,196

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 254,918 1,010,050 71,322 694,205

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว 14.3 1,451,907 728,771 - -
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย 16 จ) - - 22,500 22,500
หุ้นกู้ 14.5 2,994,579 2,044,875 2,994,579 2,044,875
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 4,952 5,683 4,952 5,683
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 72 72 72 72

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 4,451,510 2,779,401 3,022,103 2,073,130

รวมหนีสิ้น 4,706,428 3,789,451 3,093,425 2,767,335

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560

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

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
   หุ้นสามญัจ านวน 1,815,000,000 หุ้น 
   มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 1,815,000 1,815,000 1,815,000 1,815,000

ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้
   หุ้นสามญัจ านวน 1,815,000,000 หุ้น 
   มูลค่าท่ีช าระหุ้นละ 1 บาท 1,815,000 1,815,000 1,815,000 1,815,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 727,554 727,554 727,554 727,554
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 46,826 46,826 40,026 40,026
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,060,921 1,935,203 638,534 651,597

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (3,571) 37,992 - -

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 4,646,730 4,562,575 3,221,114 3,234,177
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 162,144 22,844 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 4,808,874 4,585,419 3,221,114 3,234,177

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 9,515,302 8,374,870 6,314,539 6,001,512

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 49,962 42,268 - 21
รายไดค้า่บริหารจดัการ 10,309 9,818 17,130 13,325
ตน้ทุนขายและบริการ (41,997) (34,978) (19,786) (18,850)

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 18,274 17,108 (2,656) (5,504)
เงินปันผลรับ 16 ก) - - 91,000 103,250
รายไดอ่ื้น 17 8,655 3,027 22,162 2,618
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร     (36,321) (32,457) (35,277) (24,384)
ตน้ทุนทางการเงิน (34,725) (11,825) (32,353) (4,588)
ส่วนแบ่งก าไรจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 145,295 127,413 - -

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 101,178 103,266 42,876 71,392
ภาษีเงินได้ (440) (217) (208) 81

ก าไรส าหรับงวด 100,738 103,049 42,668 71,473

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด
รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เป็นก าไรขาดทุนในภายหลงั
   ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (26,477) 4,971 - -

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 74,261 108,020 42,668 71,473

การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 100,620 103,515 42,668 71,473
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 118 (466) - -

100,738 103,049 42,668 71,473

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 74,739 106,055 42,668 71,473
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (478) 1,965 - -

74,261 108,020 42,668 71,473

ก าไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.06 0.06 0.02 0.04

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

5



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 149,826 121,375 - 758
รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า - 925 - 925
รายไดค้า่บริหารจดัการ 30,272 28,831 50,574 36,118
ตน้ทุนขายและบริการ (126,454) (107,235) (57,701) (58,578)

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 53,644 43,896 (7,127) (20,777)
เงินปันผลรับ 16 ก) - - 332,500 358,750
รายไดอ่ื้น 17 24,492 42,098 39,474 41,448
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร     (107,594) (91,304) (92,215) (63,233)
คา่ใชจ่้ายอ่ืน - (400) - (400)
ตน้ทุนทางการเงิน (93,060) (31,439) (86,890) (8,717)
ส่วนแบ่งก าไรจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 10 446,599 430,625 - -

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 324,081 393,476 185,742 307,071
ภาษีเงินได้ 297 (510) 843 244

ก าไรส าหรับงวด 324,378 392,966 186,585 307,315

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด
รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เป็นก าไรขาดทุนในภายหลงั
   ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (42,500) 95,707 - -

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 281,878 488,673 186,585 307,315

การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 325,366 393,432 186,585 307,315
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (988) (466) - -

324,378 392,966 186,585 307,315

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 283,803 486,708 186,585 307,315
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (1,925) 1,965 - -

281,878 488,673 186,585 307,315

ก าไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.18 0.22 0.10 0.17

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2560

องค์ประกอบอ่ืน
ของส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น จัดสรรแล้ว เจ้าของ รวมส่วนของ

ทีอ่อกและ ส่วนเกนิมูลค่า ส ารอง การแปลงค่า ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่

เรียกช าระแล้ว หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร งบการเงนิ ของบริษัทใหญ่ ไม่มีอ านาจควบคุม รวม
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

การเปลีย่นแปลงในส่วนของเจ้าของส าหรับงวด
เงินปันผล 19 - - - (108,894) - (108,894) - (108,894)
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - 393,432 93,276 486,708 1,965 488,673
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - 23,216 23,216

ยอดคงเหลือส้ินงวด ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2559 1,815,000 727,554 - 1,757,832 117,754 4,418,140 25,184 4,443,324

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที ่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

การเปลีย่นแปลงในส่วนของเจ้าของส าหรับงวด
เงินปันผล 19 - - - (199,648) - (199,648) - (199,648)
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - 325,366 (41,563) 283,803 (1,925) 281,878
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - 141,225 141,225

ยอดคงเหลือส้ินงวด ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2560 1,815,000 727,554 46,826 2,060,921 (3,571) 4,646,730 162,144 4,808,874

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม                                           
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

ก าไรสะสม

7



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2560

ทุนเรือนหุ้น

ทีอ่อกและ ส่วนเกนิมูลค่า จัดสรรแล้ว

เรียกช าระแล้ว หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย 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

การเปลีย่นแปลงในส่วนของเจ้าของส าหรับงวด

เงินปันผล 19 - - - (108,894) (108,894)
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - 307,315 307,315

ยอดคงเหลือส้ินงวด ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2559 1,815,000 727,554 - 523,812 3,066,366

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

เงินปันผล 19 - - - (199,648) (199,648)
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - 186,585 186,585

ยอดคงเหลือส้ินงวด ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2560 1,815,000 727,554 40,026 638,534 3,221,114

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม
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บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 324,081 393,476 185,742 307,071

รายการปรับปรุง

ค่าเส่ือมราคา 11 60,929 45,233 15,173 16,040

ค่าตดัจ าหน่าย 12 619 299 358 299

ส่วนแบ่งก าไรจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 10 (446,599) (430,625) - -

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (731) 1,219 (731) 1,219

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,404 - 1,389 -

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 1,677 - 1,677

ขาดทุน(ก าไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 8 - 47,094 (38,193)

ขาดทุนจากเงินลงทุนชัว่คราวท่ียงัไม่เกิดข้ึน 7 852 400 852 400

เงินปันผลรับ 16 ก) - - (332,500) (358,750)

ดอกเบ้ียรับ 17 (11,048) (6,573) (29,633) (6,028)

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 494 - 76 -

ตน้ทุนทางการเงิน 93,060 31,439 86,890 8,717

23,069 36,545 (25,290) (67,548)

การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 192,740 (19,264) 222,623 (19,748)

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืน 3,985 - 789 601

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (2,993) (13,171) (73) 960

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (3,686) 1,143 (2,437) 1,121

เจา้หน้ีอ่ืน (222,332) 12,365 9,421 12,287

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,705 (1,317) (882) (1,236)

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ (30,244) - (30,244) -

เงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (34,756) 16,301 173,907 (73,563)

เพ่ิม   รับภาษีเงินได้ 1,724 - 1,724 -

หกั   จ่ายภาษีเงินได้ (8,919) (1,121) (8,303) (1,021)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมการด าเนินงาน (41,951) 15,180 167,328 (74,584)

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซ้ือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า - (115,807) - -

จ่ายค่าหุ้นคา้งช าระ 9.1, 13 (179,635) - (179,635) -

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใชเ้พ่ิมข้ึน (45,380) (245,710) (22,069) (236,367)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว 7 (2,317,076) (242,608) (2,317,076) (242,608)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 7 3,987,451 809,015 3,987,451 809,015

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลอ่ืน 6,661 - - -

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 16 ค) - - (487,185) (676,758)

เงินสดรับคืนเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 16 ค) - - 498,963 28,575

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 16 ง) - - (1,058,702) -

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคลอ่ืน - (170) - (170)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9.1 - - (963,275) (449,575)

เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุนทัว่ไป 9.3 (1,306,613) - (624,827) -

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (491,156) (903,796) (8,988) (1,107)

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 4,169 - 4,169 -

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (15,494) (1,779) (1,285) (1,779)

เงินมดัจ าซ้ือท่ีดิน - (1,789) - -

รับดอกเบ้ีย 8,550 7,363 12,710 7,222

รับเงินปันผล 320,250 255,500 324,700 255,500

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (28,273) (439,781) (835,049) (508,052)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 543,327 - 696,277

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14.1 (490,000) - (490,000) -

จ่ายคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (3,822) (3,581) (3,822) (3,581)

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน - - - 45,000

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - (22,500)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวสุทธิจากค่าธรรมเนียมทางการเงิน 803,488 444,399 - -

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว 14.3 (81,887) (192,966) - (154,000)

รับเงินจากการออกหุ้นกู้ 14.5 947,862 - 947,862 -

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 141,225 3 - -

จ่ายเงินปันผล (199,611) (108,894) (199,611) (108,894)

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงิน (68,145) (41,404) (42,932) (7,514)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 1,049,110 640,884 211,497 444,788

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 978,886 216,283 (456,224) (137,848)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 977,037 337,426 497,008 241,191

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในการแปลงค่างบการเงิน (42,500) 95,707 - -

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดส้ินงวด 1,913,423 649,416 40,784 103,343

รายการที่ไม่ใช่เงนิสด

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระส าคญั มีดงัน้ี

การลงทุนในบริษทัยอ่ยโดยยงัไม่ไดช้ าระเงิน - 179,635 - 180,635

ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าและซ้ืออุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดช้ าระเงิน 100,030 267 451 572

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

11
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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 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2560 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลท่ีน าเสนอน้ีไดรั้บการสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 
2.1 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงนิ 

 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
ขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ และ 
งบกระแสเงินสด)ไดน้ าเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจ าปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี
ไทย ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน  ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัท าเป็นแบบยอ่ บริษทัไดเ้ปิดเผย
หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเพิ่มเติมตามขอ้ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลภาษาไทยท่ีจดัท าตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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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 
 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560  
 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญั และเก่ียวขอ้งกบั 
กลุ่มกิจการ มีดงัต่อไปน้ี 

 
 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 การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
 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) 

 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญั และเก่ียวขอ้งกบั 
กลุ่มกิจการ มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) ไดใ้หค้วามชดัเจนในหลายประเดน็ ท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

 
- ความมีสาระส าคญั - กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงขอ้มูลในรูปแบบท่ีท าใหผู้ใ้ชง้บการเงินเขา้ใจ

รายการไดล้ดลง หากเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญั จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลให้เพียงพอเพื่ออธิบายผลกระทบ  
ท่ีมีต่อฐานะการเงินหรือผลการด าเนินงาน  

- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รายการบรรทดัท่ีระบุใน TAS 1 อาจจ าเป็นตอ้งแสดงแยกจากกนั
หากเก่ียวขอ้งต่อความเขา้ใจฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ นอกจากน้ียงัมีแนวปฏิบติัใหม่
ของการใชก้ารรวมยอด  

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยนืยนัวา่หมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จ าเป็นตอ้งเรียงล าดบัตามล าดบั 
การแสดงรายการในงบการเงิน  

- รายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืนท่ีเกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียจะถูกจดักลุ่มโดยพิจารณาวา่เป็นรายการท่ีจะถูกจดัประเภทใหม่
ไปยงัก าไรหรือขาดทุนในภายหลงัหรือไม่ โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็นรายการบรรทดัแยกต่างหาก
ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือ ไดก้ าหนดใหมี้ความชดัเจนข้ึนวา่ 
การคิดค่าเส่ือมราคาท่ีดินอาคารและอุปกรณ์โดยอา้งอิงกบัรายไดน้ั้นไม่เหมาะสม และ แกไ้ขขอบเขตให้พืช 
ท่ีใหผ้ลิตผลท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางการเกษตรรวมอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี มาตรฐาน
ดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือ ไดก้ าหนดให้มีความชดัเจนข้ึน
ส าหรับการเลือกใชอ้ตัราคิดลดส าหรับการประมาณผลประโยชน์หลงัออกจากงานวา่ให้ใชอ้ตัราผลตอบแทน
ของหน้ีสินโดยพิจารณาจากสกุลเงินของหน้ีสินท่ีมีสกุลเงินท่ีสอดคลอ้งกบัสกุลเงินของหน้ีสินผลประโยชน์
หลงัออกจากงานเป็นส าคญั ไม่ใช่พิจารณาจากประเทศท่ีหน้ีสินนั้นเกิดข้ึน มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบ
กบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญั และเก่ียวขอ้งกบั 
กลุ่มกิจการ มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการแก้ไขโดยให้ทางเลือกเพิ่มในการบนัทึกเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เพิ่มเติมจากเดิมท่ีให้ใชว้ิธีราคาทุน หรือวิธีมูลค่ายติุธรรม (เม่ือมีการประกาศใช)้ 
ทั้ งน้ี การเลือกใช้นโยบายบัญชีส าหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท (บริษทัย่อย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วม)  
เป็นอิสระจากกัน โดยหากกิจการเลือกท่ีจะเปล่ียนมาใช้วิธีส่วนได้เสียจะต้องท าโดยปรับปรุงงบการเงิน
ยอ้นหลงั มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) ให้ทางเลือกเพิ่มส าหรับกิจการท่ีไม่ใช่กิจการท่ีด าเนินธุรกิจ
เฉพาะด้านการลงทุนท่ีมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะด้าน 
การลงทุน โดยในการบนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการ 
ท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนนั้น จะมีทางเลือกในการท่ีจะยงัคงการวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของ
บริษทัร่วมหรือการร่วมคา้นั้นๆด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมตามท่ีบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้นั้นๆใช้อยู่ หรือจะ 
ถอดการวดัมูลค่ายุติธรรมออกและแทนด้วยการจดัท างบการเงินรวมของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็น
กิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือไดก้ าหนดให้มีความชดัเจนถึง
ความหมายของการอา้งอิงในมาตรฐาน ไปยงั “ขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่ง
กาล หรือท่ีอ่ืนในรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ว่ากิจการท่ีใชป้ระโยชน์ของขอ้ผ่อนปรนน้ีจะตอ้งอา้งอิง
จากงบการเงินระหวา่งกาลไปถึงยงัรายงานอ่ืนท่ีมีขอ้มูลดงักล่าวอยา่งเฉพาะเจาะจง โดยท่ีผูใ้ชง้บการเงินตอ้ง
สามารถเขา้ถึงรายงานอ่ืนท่ีมีขอ้มูลนั้นในลกัษณะและเวลาเดียวกันกับงบการเงินระหว่างกาล มาตรฐาน
ดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การเปล่ียนแปลงโดยใหมี้การสนันิษฐานวา่การตดัจ าหน่าย
ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยการอา้งอิงจากรายไดน้ั้นไม่เหมาะสม ขอ้สันนิษฐานน้ีอาจตกไปหากเขา้ขอ้หน่ึง
ขอ้ใดต่อไปน้ี คือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดถู้กแสดงเหมือนเป็นตวัวดัของรายได ้(นัน่คือรายไดเ้ป็นปัจจยัท่ีเป็น
ขอ้จ ากดัของมูลค่าท่ีจะไดรั้บจากสินทรัพย)์ หรือสามารถแสดงไดว้า่รายไดแ้ละการใชป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ท่ีได้จากสินทรัพยมี์ความสัมพนัธ์กนัเป็นอย่างมาก  มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของ 
กลุ่มกิจการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญั และเก่ียวขอ้งกบั 
กลุ่มกิจการ มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการปรับปรุงให้ชัดเจนข้ึนเก่ียวกับ  
1) ขอ้ยกเวน้ในการจดัท างบการเงินรวมว่าให้ใช้กบักิจการท่ีเป็นบริษทัใหญ่ขั้นกลางท่ีเป็นบริษทัย่อยของ
กิจการท่ีด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนด้วยเหมือนกนั และ 2) กิจการท่ีด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนจะตอ้งน า
บริษัทย่อยท่ีไม่ใช่กิจการท่ีด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนและบริษัทย่อยดังกล่าวให้บริการหรือมีกิจกรรม 
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการลงทุน มารวมในการจดัท างบการเงินรวมด้วย มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับ 
งบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) ไดก้ าหนดให้มีความชัดเจนมากข้ึนส าหรับ  
1) การซ้ือส่วนได้เสียในการด าเนินงานร่วมกันท่ีกิจกรรมของการด าเนินงานร่วมกันนั้นประกอบกันข้ึน 
เป็นธุรกิจ ให้ผูซ้ื้อน าหลกัการบญัชีของการรวมธุรกิจมาถือปฏิบติั และ 2) ในกรณีท่ีผูร่้วมด าเนินงานมีการ 
ซ้ือส่วนไดเ้สียในการด าเนินงานร่วมกนัเพิ่มข้ึนนั้น ส่วนไดเ้สียเดิมท่ีมีอยูใ่นการด าเนินงานร่วมกนัจะไม่ถูก 
วดัมูลค่าใหม่ หากร่วมด าเนินงานยงัคงมีการควบคุมร่วมอยู ่ มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงิน
ของกลุ่มกิจการ 
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระส าคญัมีจ านวน
ทั้งส้ิน 47 ฉบบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการประเมินวา่ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้

ในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญและเก่ียวข้องกับกลุ่มกิจการ  
กลุ่มกิจการไม่ไดน้ ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฎิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
ในหน้ีสินของกิจการท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจดัหาเงินทั้ งท่ีเป็นรายการท่ีเป็นเงินสดและรายการท่ีไม่ใช่เงินสด 
มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้

ในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญและเก่ียวข้องกับกลุ่มกิจการ  
กลุ่มกิจการไม่ไดน้ ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฎิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนในเร่ืองวิธีการบญัชีส าหรับภาษีเงินได้ 
รอตดับญัชีกรณีมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมท่ีมีจ านวนต ่ากว่ามูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย ์ในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 
 
- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมมีมูลค่าต ่ากวา่ฐานภาษีของสินทรัพยน์ั้น จะถือวา่มีผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้

หกัภาษีเกิดข้ึน 

- ในการประมาณการก าไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยใ์น

มูลค่าท่ีสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีได ้ 

- ในกรณีท่ีกฎหมายภาษีอากรมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของก าไรทางภาษี ท่ีสามารถใชป้ระโยชน์สินทรัพย ์
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดเ้ฉพาะในประเภทท่ีก าหนด การพิจารณาการจะไดใ้ชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอตดับญัชีจะตอ้งน าไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่านั้น 

- ในการประมาณก าไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจ านวนท่ีใชห้กัภาษีท่ีเกิดจากการกลบัรายการของผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีนั้น  

 
มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ ยกเวน้การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป 
 

2.3 นโยบายการบัญชีใหม่ 
 
นโยบายการบัญชีส าหรับอนุพนัธ์ที่เป็นเคร่ืองมือทางการเงนิ 
 
บริษัทได้ใช้เคร่ืองมือทางการเงิน เพื่อลดความเส่ียงจากการผนัผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและ 
อตัราดอกเบ้ีย โดยก าหนดอตัราแลกเปล่ียนท่ีจะใช้ในการรับช าระหน้ีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ เคร่ืองมือทางการเงิน 
ประกอบดว้ย สัญญาแลกเปล่ียน และสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงบนัทึกในงบการเงิน ณ วนัท่ีตามสัญญา 
รายการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศบนัทึกเป็นลูกหน้ีและเจา้หน้ีโดยใช้อตัราปิดเฉล่ีย รายการลูกหน้ีและเจา้หน้ีสัญญา
แลกเปล่ียนบนัทึก ณ วนัท่ีตามสัญญาโดยใช้อตัราปิดเฉล่ีย และปรับมูลค่าตามอตัราแลกเปล่ียน ณ ส้ินรอบระยะเวลา 
ท่ีรายงาน ก าไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้ในงบก าไรขาดทุน ดอกเบ้ียรับหรือจ่าย 
ท่ีเกิดข้ึนในการท าสญัญาจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
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3 การประมาณการ 

 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อการน านโยบาย
การบญัชีมาใช ้และจ านวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนัยส าคญัในการน านโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการและ
แหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยู่มาใช้เช่นเดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
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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 าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน(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 181.67 134.03 63.89 33.82 245.56 167.85 (40.97) (7.29) 204.59 160.56 
เงินปันผลรับ 332.50 358.75 - - 332.50 358.75 (332.50) (358.75) - - 

ตน้ทุนการด าเนินงาน (98.81) (97.68) (31.57) (15.22) (130.38) (112.90) 3.93 5.67 (126.45) (107.23) 

ก าไรจากการด าเนินงาน 415.36 395.10 32.32 18.60 447.68 413.70 (369.54) (360.37) 78.14 53.33 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (82.32) (74.31) (6.45) (16.25) (88.77) (90.56) 3.13 1.62 (85.64) (88.94) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนหกัตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 333.04 320.79 25.87 2.35 358.91 323.14 (366.41) (358.75) (7.50) (35.61) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (3.37) (2.76) - - (3.37) (2.76) - - (3.37) (2.76) 
ตน้ทุนทางการเงิน (102.99) (24.57) (19.87) (6.87) (122.86) (31.44) 29.80 - (93.06) (31.44) 
ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน (18.07) 32.67 (0.51) - (18.58) 32.67 - - (18.58) 32.67 

ส่วนแบ่งก าไรจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 446.59 430.62 - - 446.59 430.62 - - 446.59 430.62 

ผลการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 655.20 756.75 5.49 (4.52) 660.69 752.23 (336.61) (358.75) 324.08 393.48 

ภาษีเงินได ้ 0.83 (0.04) (0.53) (0.47) 0.30 (0.51) - - 0.30 (0.51) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 656.03 756.71 4.96 (4.99) 660.99 751.72 (336.61) (358.75) 324.38 392.97 
           

รวมสินทรัพย์         9,515.30 6,328.15 
           

รวมหนีสิ้น         4,706.43 1,884.83 
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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 าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ได้อา้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้จากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้)  

(ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าและรับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 
ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ข้อมูลระดบัที่ 1 

 พนับาท 
  

สินทรัพย์  
   เงินลงทุนเพื่อคา้ 30,212 
 

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) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

21 

 
7 เงนิลงทุนช่ัวคราว 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินลงทุนชัว่คราวประกอบดว้ย      
1. หลกัทรัพยเ์พือ่คา้ 30,098 30,212 520,000 520,966 

2. หลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นครบก าหนด 527 527 1,244,000 1,244,000 

รวม 30,625 30,739 1,764,000 1,764,966 

หกั  ค่าเผือ่การปรับมูลค่า - - - - 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 30,625 30,739 1,764,000 1,764,966 

 
ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 เงินลงทุนชัว่คราวมีความเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

  หลักทรัพย์ที่ถือไว้  
 หลักทรัพย์เพ่ือค้า จนครบก าหนดภายใน 1 ปี รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 520,966 1,244,000 1,764,966 
ซ้ือหลกัทรัพย ์ 2,310,000 7,076 2,317,076 
ขายหลกัทรัพย ์ (2,799,902) (1,187,549) (3,987,451) 
โอนออก - (63,000) (63,000) 

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม (852) - (852) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 30,212 527 30,739 
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8 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  

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

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ 25,205 16,060 - - 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 25,205 16,060 - - 

     
ลูกหน้ีและเงินทดรองจ่ายแก่     
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 16 ข) 3,677 225,262 56,833 226,164 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 12,909 7,490 2,364 2,530 
เงินปันผลคา้งรับ (หมายเหตุ 16 ข) 91,000 78,750 91,000 83,200 
ลูกหน้ีอ่ืน 6,245 3,668 5,941 43,141 

เงินทดรองจ่าย 32,966 18,764 19,062 18,066 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 146,797 333,934 175,200 373,101 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 

ลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 146,797 333,934 175,200 373,101 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 172,002 349,994 175,200 373,101 

 
ลูกหน้ีการคา้ขา้งตน้เป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 
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9 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  

 

9.1 การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พนับาท 
  

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560  
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 1,390,224 
เงินลงทุนเพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 963,275 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 2,353,499 
 

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 
 
ต่อมาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดช้ าระเงินเพิ่มทุนเป็นจ านวน 12.50 ลา้นบาท  
 

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 ลา้นบาท เป็น 582 ลา้นบาท 
และบริษทัไดช้ าระเงินเพิ่มทุนเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 249.90 ลา้นบาท ในระหวา่งงวด 
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9 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 

การลงทุนเพิม่ภายใต้ บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) (ต่อ) 
 

เงนิลงทุนใน บริษัท บางสวรรค์ กรีน จ ากดั 
 

เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริษทั บางสวรรค์ กรีน จ ากัด ได้เพิ่มทุนจาก 165 ล้านบาท เป็น 174 ล้านบาท และบริษทั 
ไดช้ าระเงินเพิ่มทุนเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 9 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
 

เงนิลงทุนใน Onikoube Solar Power Pte Ltd. 
 

เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 บริษทัได้จ่ายเงินค่าหุ้นของบริษทั Onikoube Solar Power Pte Ltd. เป็นจ านวนเงินรวมทั้ งส้ิน  
390 ลา้นบาท 
 
การลงทุนเพิม่ภายใต้ บริษัท TSE Group International Pte. Ltd. 
 
เงนิลงทุนใน Ishikawa Hanamizuki 1 GK 
 
กลุ่มกิจการได้ลงทุนเพิ่มใน Ishikawa Hanamizuki 1 GK จ านวน 320 ล้านเยน ในระหว่างไตรมาสท่ี 2 ของ พ.ศ. 2560 โดยการ
ลงทุนดงักล่าวเป็นไปตามสญัญา Godo Kaisha (GK Agreeement) 
 
การลงทุนเพิม่ภายใต้ บริษัท ทีเอสอ ีโอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จ ากดั 
 
เงนิลงทุนใน บริษัท Onikoube Solar Power Pte. Ltd.  
 
เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไดจ้ดัตั้ง บริษทั Onikoube Solar Power Pte. Ltd. เพื่อรองรับการด าเนินการโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น กลุ่มกิจการไดจ่้ายเงินลงทุนรวม 4.89 ลา้นบาทเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2560 โดย
กลุ่มกิจการมีสัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษทัดงักล่าว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 และจดัประเภทเงินลงทุนใน บริษทั 
Onikoube Solar Power Pte. Ltd. เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 
เงนิลงทุนใน บริษัท Solar Mountain Pte. Ltd. 
 
เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไดจ้ดัตั้ง บริษทั Solar Mountain Pte. Ltd. เพื่อรองรับการด าเนินการโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น กลุ่มกิจการไดจ่้ายเงินลงทุนรวม 4.89 ลา้นบาทเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2560 โดยกลุ่มกิจการ
มีสัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษทัดงักล่าว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 และจดัประเภทเงินลงทุนใน บริษทั Solar Mountain 
Pte. Ltd. เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
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9 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

9.2 รายละเอยีดของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย  
 

รายละเอียดของเงินลงทุนมีดงัน้ี 
   สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 

  ประเทศที่ 30 กนัยายน 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 
    
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท ทีเอสอ ีโอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จ ากดั    
   Onikoube Solar Power Pte. Ltd. การลงทุน  สิงคโปร์ 100 - 
   Solar Mountain Pte. Ltd. การลงทุน  สิงคโปร์ 100 - 
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9 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 

9.3 เงนิลงทุนทั่วไป 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจ่ายเงินมดัจ าเพื่อเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่น เป็นจ านวนเงิน 624.83 
ล้านบาท และ 681.78 ล้านบาท ตามล าดับ  เน่ืองจากโครงสร้างของการร่วมลงทุนยงัไม่เป็นท่ีส้ินสุด กลุ่มกิจการ 
จึงจดัประเภทเงินมดัจ าดงักล่าวไวเ้ป็นเงินลงทุนทัว่ไป 
 

ในวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไดท้ าสัญญาซ้ือโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ท่ีมีขนาดก าลงัการผลิต 
154.98 เมกะวตัต์ โดยการซ้ือหุ้นสามญัในสัดส่วนร้อยละ 100 ของบริษทัสองแห่งท่ีจดทะเบียนในประเทศญ่ีปุ่น เพื่อให้
ไดม้าซ่ึงใบรับรองในการด าเนินการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์จากกระทรวงเศรษฐกิจการคา้และอุตสาหกรรมของ
ประเทศญ่ีปุ่ น (METI Certification) และท่ีดินส าหรับด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยด์งักล่าว เงินมดัจ าท่ี
อธิบายขา้งตน้จะถูกหกัออกจากเงินท่ีจ่ายซ้ือโครงการ 
 

เหตุการณ์ภายหลงัวนัที่งบการเงนิ 
 

เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการจ่ายช าระเงินเพิ่มซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทสองแห่งตามสัญญาซ้ือโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยด์งักล่าวงวดสุดทา้ยเป็นจ านวนเงิน 9,503 ลา้นเยน หรือ 2,817 ลา้นบาท และไดรั้บโอนหุน้สามญั
ในสดัส่วนร้อยละ 100 ของบริษทัสองแห่งท่ีอธิบายขา้งตน้ ภายใตส้ัญญาดงักล่าว 
 

10 เงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกัน  
 

10.1 การเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกัน 
 ข้อมูลทาง ข้อมูลทางการเงนิ 
 การเงนิรวม เฉพาะกจิการ 

 พนับาท พนับาท 
   

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 1,615,092 350,000 
ส่วนแบ่งก าไร 446,599 - 
เงินปันผลรับ (332,500) - 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 1,729,191 350,000 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 บริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ ากัด ซ่ึงเป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน 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 5,263 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 5,436 ลา้นบาท) 
และเงินฝากธนาคารจ านวน 470  ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 461 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจาก
ธนาคารพาณิชย ์
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10 เงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 

 

10.1 การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

บริษทัไดน้ าใบหุน้ของเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัทั้งจ านวนไปจดจ าน าไวก้บัผูใ้หกู้เ้พื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนั
วงเงินสินเช่ือท่ีบริษทั สยาม โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่1 จ  ากดั ไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์
 

รายละเอียดของเงินลงทุนมีดงัน้ี 

   สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 

  ประเทศที ่ 30 กนัยายน 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 อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

 
ข้อมูลทาง 

การเงนิรวม 
ข้อมูลทางการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 

 พนับาท พนับาท 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 2,850,492 582,459 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (53,641) - 
ซ้ือสินทรัพย ์ 659,438 8,866 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - สุทธิ (5,573) (5,557) 

ค่าเส่ือมราคา (60,929) (15,173) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 3,389,787 570,595 
 

ตน้ทุนการกูย้ืมจ านวน 18.54 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 12.23 ลา้นบาท) ไดร้วมเป็นราคาทุนของสินทรัพยท่ี์ซ้ือเพิ่มในระหว่างงวด 
ตน้ทุนการกูย้ืมเกิดจากเงินกูย้ืมท่ียืมมาเพื่อใช้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ไดบ้นัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยูใ่น
สภาพพร้อมใชไ้ดโ้ดยรวมอยูใ่นรายการซ้ือ กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนร้อยละ 1.25 ถึงร้อยละ 6.00 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 
2.91 ถึงร้อยละ 6.00 ต่อปี) ในการค านวณตน้ทุนท่ีรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์อตัราตั้งข้ึนเป็นทุนดงักล่าวเป็นอตัราตน้ทุน 
การกูย้มืท่ีเกิดจริงจากเงินกูย้มืท่ีใชเ้ป็นทุนในการก่อสร้างโครงการ 
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11 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 
ภาระผูกพนัที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
 
ภาระผกูพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินซ่ึงไม่ไดรั้บรู้ในงบการเงิน มีดงัน้ี 
 

  ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

  30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

โรงไฟฟ้า พนับาท 1,096,557 367,177 - - 
โรงไฟฟ้า พนัเยน 4,797,612 5,125,809 - - 
โรงไฟฟ้า พนัดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 2,346 1,523 - - 
เคร่ืองจกัร พนัยโูร 52 52 52 52 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 บริษทัมียานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือ โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวน 6.52 ลา้นบาท  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 13.38 ลา้นบาท) 
 
บริษทัยอ่ยไดน้ าสินทรัพยมู์ลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวนประมาณ 2,775 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 1,574 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนั
วงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์
 

12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
ข้อมูลทาง 

การเงนิรวม 
ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะกจิการ 

 พนับาท พนับาท 
   

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 485,542 4,155 
ซ้ือสินทรัพย ์ 15,494 1,285 

ค่าตดัจ าหน่าย (619) (358) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 500,417 5,082 
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13 เจ้าหนีค่้าก่อสร้างและเจ้าหนีอ่ื้น 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 16 ข) 702 229,260 - - 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเงินประกนัผลงาน 100,030 2,788 451 573 
เจา้หน้ีอ่ืน 3,820 5,758 3,541 2,223 
เจา้หน้ีค่าหุน้คา้งช าระ - 179,635 - 179,635 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 26,864 17,946 9,562 1,420 

ดอกเบ้ียเงินกูค้า้งจ่าย 56,837 15,464 56,366 15,333 

 188,253 450,851 69,920 199,184 

 
14 เงนิกู้ยืม 

 
14.1 เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท 
   

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 488,997 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะสั้นสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 
 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พนับาท 
  

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560  
ราคาตามบญัชีตน้งวด  488,997 
จ่ายคืนเงินกูย้มื (490,000) 

ตดัจ าหน่ายส่วนลดตัว๋เงินจ่าย 1,003 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - 
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14 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 
14.2 หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 

 
มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ครบก าหนดช าระดงัน้ี 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 พนับาท พนับาท 
   

ครบก าหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 86 3,828 

ครบก าหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี - - 

 86 3,828 

 
14.3 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

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

 พนับาท พนับาท 
   

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 57,429 61,663 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 845,704 347,345 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระเกิน 5 ปี 606,203 381,426 

 1,509,336 790,434 

 
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   
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14 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 

14.3 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ (ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 พนับาท 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560  
ราคาตามบญัชีตน้งวด  790,434 
กูเ้พิ่ม 842,454 
จ่ายคืนเงินกูย้มื (81,887) 
ค่าธรรมเนียมทางการเงิน (42,603) 

ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 938 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด 1,509,336 
 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืระยะยาวตามสญัญา ณ วนัท่ีในงบการเงินมีดงัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

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

 ร้อยละ ร้อยละ 
   

เงินกูย้มืระยะยาวเพื่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ MLR - 1.5 MLR - 1.5 
 TIBOR + 2.85 MLR - 2 
 TIBOR + 1.22 TIBOR + 2.85 
เงินกูย้มืระยะยาวเพื่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล 4.75 - 
 

14.4 วงเงนิกู้ยืม 
 

กลุ่มกิจการและบริษทัมีวงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกออกมาใชด้งัต่อไปน้ี 
 

  ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

  30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั      
   ครบก าหนดเกิน 1 ปี พนับาท 1,572,606 - - - 
อตัราดอกเบ้ียลอยตวั      
  ครบก าหนดเกิน 1 ปี พนัเยน 3,300,000 - - - 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ี      
   ครบก าหนดเกิน 1 ปี พนับาท 2,341,584 - 2,250,000 - 
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14 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 
14.5 หุ้นกู้  

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท 
   

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,994,579  2,044,875 

 2,994,579 2,044,875 

 
การเปล่ียนแปลงของหุน้กูส้ามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 
 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พนับาท 

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

ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมการออกหุน้กู ้ 1,842 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด 2,994,579 

 
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 
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หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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15 การส่งเสริมการลงทุนและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

 
การส่งเสริมการลงทุน 

 
กลุ่มกิจการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมการลงทุน จ านวนทั้งส้ิน 29 ฉบับ 
ส าหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์และเช้ือเพลิงชีวมวล โดยสิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้
ส าหรับเคร่ืองจกัร การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็น
ระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น (วนัเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย)์  

 
รายได้จากการขายและรายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าของบริษทั และบริษทัย่อย ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 เป็นรายไดท่ี้เกิดจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 
การลงทุนเฉพาะกิจการท่ีตั้งอยูใ่นประเทศไทยตามรายละเอียดในขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงานท่ีเปิดเผยในหมายเหตุ 4 

 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งข้ึนโดยการประมาณการของฝ่ายบริหารโดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัก าไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึน คือ ร้อยละ 0.10 ต่อปี 
 

16 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกัน 
 
บริษทัถูกควบคุมโดยบริษทั พี.เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี ่จ  ากดั ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศไทย บริษทัใหญ่ดงักล่าวถือหุ้นในบริษทัคิดเป็นจ านวน
ร้อยละ 43 จ านวนหุน้ท่ีเหลือร้อยละ 57 ถือโดยบริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนต ์จ ากดั (มหาชน) บริษทั ซิโน-ไทย เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์
คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และบุคคลทัว่ไป เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัท่ีส าคญัเปิดเผยในหมายเหตุ 9 และ
หมายเหตุ 10 ตามล าดบั 



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

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
ก) รายได้จากการขายและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บริษัทย่อย     
   รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 6,401 3,087 
   รายไดค่้าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา - - 420 420 

   รายไดอ่ื้น - - - 250 

 - - 6,821 3,757 
     

กจิการที่ควบคุมร่วมกนั     
   รายไดค่้าบริหารจดัการ 10,309 9,818 10,309 9,818 
   รายไดค่้าเช่า 108 108 108 108 

   เงินปันผลรับ  - - 91,000 103,250 

 10,417 9,926 101,417 113,176 
     

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) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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16 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ก) รายได้จากการขายและบริการ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บริษัทย่อย     
   รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 19,041 6,027 
   รายไดค่้าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา - - 1,260 1,260 

   รายไดอ่ื้น - - 52 250 

 - - 20,353 7,537 

     
กจิการที่ควบคุมร่วมกนั     
   รายไดค่้าบริหารจดัการ 30,272 28,831 30,272 28,831 
   รายไดค่้าเช่า 324 324 324 324 

   เงินปันผลรับ  - - 332,500 358,750 

 30,596 29,155 363,096 387,905 

     
กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
   รายไดค่้าเช่า 208 208 208 208 
   รายไดค่้าบริการ 139 139 139 139 

   รายไดอ่ื้น 23 21 23 21 

 370 368 370 368 

 
 
 



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

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ข) ยอดค้างช าระทีเ่กดิจากการซ้ือ/ขายสินค้าและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ลูกหนีแ้ละเงนิทดรองจ่ายแก่กจิการ     
   ที่เกีย่วข้องกัน (หมายเหตุ 8)     
   บริษทัยอ่ย - - 53,156 40,902 
   กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 3,677 3,502 3,677 3,502 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 221,760 - 221,760 

 3,677 225,262 56,833 266,164 

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

   กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 91,000 78,750 91,000 78,750 

 91,000 78,750  91,000 83,200 

     
เจ้าหนีก้จิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 13)     

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 702 229,260 - - 

 702 229,260 - - 

 



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

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ค) เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษทัย่อย 
 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 พนับาท พนับาท 
   

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 823,691 868,172 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พนับาท 
  

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560  
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 868,172 
เงินใหกู้ย้มืเพิ่มระหวา่งงวด 487,185 
รับช าระคืน (498,963) 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (32,703) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 823,691 

 
เงินให้กู้ยืมแก่บริษทัย่อยแห่งหน่ึงอยู่ในรูปของตัว๋สัญญาใช้เงินในสกุลเงินบาท มีก าหนดช าระคืนภายในเดือนกรกฏาคม  
ปี พ.ศ. 2561 โดยไม่มีการคิดดอกเบ้ีย  
 
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงอยูใ่นรูปสัญญาใหกู้ย้มืในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ สกุลเงินเยน สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
โดยไม่มีการคิดดอกเบ้ีย และการช าระคืนเม่ือทวงถาม 
 
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงอยูใ่นรูปสัญญาใหกู้ย้มืในสกุลเงินเยน มีก าหนดช าระคืนภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 
โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีร้อยละ 4.75 ต่อปี บริษทัไดท้ าสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและดอกเบ้ียกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง 
สัญญามีผลในวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เพื่อเปล่ียนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยในสกุลเงินเยนให้ได้รับช าระคืนเป็น 
สกุลเงินบาทจ านวน 300 ลา้นบาท ณ วนัครบก าหนดช าระของเงินให้กูย้ืม มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.41 ต่อปี สินทรัพย ์
ตราสารอนุพนัธ์ระยะสั้นจ านวน 3.57 ลา้นบาทเกิดจากการแปลงอตัราแลกเปล่ียนของสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินโดยใชอ้ตัราปิด
ถวัเฉล่ียของสกลุเงินเยน ณ วนัส้ินงวด หกักบัจ านวน 300 ลา้นบาท 
 



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

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ง) เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 
 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 พนับาท พนับาท 
   

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 1,044,319 - 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พนับาท 
  

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560  
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ - 
เงินใหกู้ย้มืเพิ่มระหวา่งงวด 1,058,702 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (14,383) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 1,044,319 

 
เงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงอยูใ่นรูปสัญญาให้กูย้มืในสกุลเงินเยน มีก าหนดช าระคืนภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีร้อยละ 4.75 ต่อปี บริษทัไดท้ าสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและดอกเบ้ียกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง 
สัญญามีผลในวนัท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เพื่อเปล่ียนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยในสกุลเงินเยนให้ได้รับช าระคืนเป็น 
สกุลเงินบาทจ านวน 1,071 ลา้นบาท ณ วนัครบก าหนดช าระของเงินให้กูย้มื มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.69 ต่อปี สินทรัพย์
ตราสารอนุพนัธ์ระยะยาวจ านวน 26.67 ลา้นบาทเกิดจากการแปลงอตัราแลกเปล่ียนของสญัญาแลกเปล่ียนสกุลเงินโดยใชอ้ตัราปิด
ถวัเฉล่ียของสกลุเงินเยน ณ วนัส้ินงวด หกักบัจ านวน 1,071 ลา้นบาท 
 



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

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

จ)  เงนิกู้ยืมระยะยาวจากบริษทัย่อย 

  ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

  พนับาท พนับาท 
   

เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย 22,500 22,500 

 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย มีก าหนดช าระคืนภายในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 โดยไม่มีการคิดดอกเบ้ีย 
 

ฉ) ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญัของกจิการ 
 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 พนับาท พนับาท 
   

ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,028 6,120 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 211 262 

 5,239 6,382 

  
 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท 
   

ผลประโยชน์ระยะสั้น 16,118 20,276 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - 863 

 16,118 21,139 

 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 รายได้อ่ืน 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายไดค่้าเช่า 303 303 303 303 
รายไดค่้าบริการ 60 310 60 310 
ดอกเบ้ียรับ 5,982 2,208 20,810 1,799 
ก าไรจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 972 134 972 134 

รายไดอ่ื้น 1,338 72 17 72 

 8,655 3,027 22,162 2,618 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายไดค่้าเช่า 909 907 907 907 
รายไดค่้าบริการ 180 430 180 430 
ดอกเบ้ียรับ 11,048 6,573 29,633 6,028 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน - 32,678 - 32,659 
ก าไรจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 8,473 778 8,473 778 

รายไดอ่ื้น 3,882 732 281 646 

 24,492 42,098 39,474 41,448 

 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ในภายหน้า 

 
18.1 สัญญาขายไฟฟ้า 

 
ในประเทศ 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 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
บริษทัและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัขายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟภ. ตามจ านวนและราคาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา โดยมีระยะเวลา 5 ปี เเละ
ต่อสัญญาโดยอตัโนมติัคร้ังละ 5 ปี จนกวา่จะมีการยติุสัญญา นอกจากน้ี ในการขายไฟฟ้าให้ กฟภ. บริษทัและกิจการท่ีควบคุม
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 กนัยายน พ.ศ. 2560 บริษทัยอ่ย ในประเทศญ่ีปุ่ น มีสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัหน่วยงานท่ีรับซ้ือไฟฟ้าจ านวน 4 สัญญา 
ส าหรับโครงการท่ีไดด้ าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าแลว้ และมีใบอนุญาติในการซ้ือขายไฟฟ้ากบัหน่วยงานรับซ้ือไฟฟ้า
จ านวน 3 สญัญา ส าหรับโครงการท่ียงัไม่ไดด้ าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
 
สัญญาขายไฟฟ้าของบริษทัยอ่ยจ านวน 7 สัญญาดงักล่าว ก าหนดให้บริษทัยอ่ยขายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นอตัรา
การรับซ้ือแบบ Feed-in Tariff (FiT) โดยมีระยะเวลา 20 ปี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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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 กนัยายน พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต
ทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภายใน 1 ปี 24,026 22,317 14,303 7,653 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 55,260 56,801 19,138 4,771 

มากกวา่ 5 ปี 147,804 220,909 - - 

 227,090 300,027  33,441 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 ซ่ึงในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน 
มีค่าบริหารจดัการท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายภายใตส้ัญญาดงักล่าวเป็นจ านวนเงินทั้งหมด  2  ลา้นบาท (30 กนัยายน พ.ศ. 2559 :  
2 ลา้นบาท) (ตามสดัส่วนของบริษทัท่ีมีในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าว) 
 

ข) กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีภาระผูกพนัตามสัญญาบริการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าจ านวนเจด็แห่งกบับริษทั
แห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงินประมาณ 9 ลา้นบาทต่อปี สญัญาดงักล่าวมีอาย ุ10 ปีนบัตั้งแต่วนัเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์ 
ซ่ึงในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีค่าบริหารเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา
โรงไฟฟ้าท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายภายใตส้ัญญาดงักล่าวเป็นจ านวนเงินทั้งหมด  3 ลา้นบาท (30 กนัยายน พ.ศ. 2559 :  
4 ลา้นบาท) (ตามสดัส่วนของบริษทัท่ีมีในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าว) 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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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
ระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีค่าบริหารเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา
โรงไฟฟ้าท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจ านวนเงิน 2 ล้านบาท (30 กันยายน พ.ศ. 2559 : ไม่มี)  
(ตามสดัส่วนของบริษทัท่ีมีในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าว) 

 
จ) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีภาระผูกพนัตามสัญญาบริหารจดัการกบัผูร่้วมทุน เป็นจ านวนเงิน 8 ลา้นบาทต่อปี นับตั้งแต่ 

เดือนกนัยายน พ.ศ. 2559 โดยค่าบริหารจดัการดงักล่าวจะปรับเพิ่มข้ึนปีละคร้ังตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาซ่ึงใน
ระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 บริษทัย่อยมีค่าบริหารจดัการท่ีรับรู้เป็นตน้ทุนงานระหว่าง
ก่อสร้างภายใตส้ญัญาดงักล่าวเป็นจ านวนเงินทั้งหมด 6 ลา้นบาท (30 กนัยายน 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 62,500 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 กนัยายน พ.ศ. 2560 บริษทั และ บริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคาร ในนามบริษทัและบริษทั

ยอ่ย เหลืออยู่เป็นจ านวน 9 ลา้นบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : 9 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติั 
บางประการตามปกติธุรกิจ 

 



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

 
พ.ศ. 2560 
 
เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 
พ.ศ. 2559 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 199.65 ลา้นบาท โดยจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2560 
 
พ.ศ. 2559 
 
เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 
พ.ศ. 2558 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 108.89 ลา้นบาท โดยจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2559 
 

20 เหตุการณ์ภายหลงัวนัที่ในรายงานข้อมูลทางการเงนิ 
 
20.1 เงนิให้กู้ยืมแก่บริษทัย่อย 

 
ในวนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงให้เงินกูย้มืแก่บริษทัยอ่ยสองแห่ง 
ในรูปสัญญาให้กูย้มืในสกุลเงินเยน เทียบเท่าจ านวนเงิน 1,830 ลา้นบาท โดยบริษทัไดท้ าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราแลกเปล่ียน
สกุลเงินและดอกเบ้ียกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง โดยสัญญามีผลในวนัท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เพื่อท่ีจะไดรั้บเงินจ านวน 
891 ลา้นบาท ณ วนัท่ีครบก าหนดช าระของเงินกูย้มืซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.90 ต่อปี  
 

20.2 เงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิ 
 
ในวนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดกู้ย้มืเงินจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง เป็นจ านวนเงิน 2,250 ลา้นบาท โดยมีก าหนด
ช าระคืนภายใน 1 ปี และคิดอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4 ต่อปี ส าหรับ 6 เดือนแรก หลงัจากนั้นคิดอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 
5 ต่อปี จนครบก าหนดช าระ  
 

20.3 สัญญาซ้ือโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ 
 
ในวนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไดรั้บโอนหุ้นสามญัของบริษทัสองแห่งภายใตส้ัญญาซ้ือขายโครงการโรงไฟฟ้า
พลงัแสงอาทิตยต์ามรายละเอียดท่ีเปิดเผยในหมายเหตุ 9.3  
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