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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) 
 
 
ความเห็น 
 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จาํกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงิน 
เฉพาะกิจการของบริษทัแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ 
ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน  
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
งบการเงนิท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 
 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชี 
ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัท 
ตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีกาํหนด
โดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี 
ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 
เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 



 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

การซ้ือเงินลงทุน 
 

 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และ
เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
 
ในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไดซ้ื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
ท่ีมีขนาดกําลังการผลิต 154.98 เมกะวตัต์ โดยการซ้ือหุ้นสามัญใน
สัดส่วนร้อยละ 100 ของ PurpleSol G.K. และ SolarOne G.K. ซ่ึงเป็น
บริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศญ่ีปุ่น ผูบ้ริหารได้ข้อสรุปว่าการซ้ือ
เงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวเป็นการซ้ือสินทรัพยแ์ละไม่เขา้นิยามของ
การซ้ือธุรกิจ  ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี  3 
(ปรับปรุง 2559) เร่ืองการรวมธุรกิจ เน่ืองจากวตัถุประสงคข์องการซ้ือ
เงินลงทุนคือการให้ได้มาซ่ึงใบรับรองในการดําเนินการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย ์จากกระทรวงเศรษฐกิจการคา้และอุตสาหกรรม
ของประเทศญ่ีปุ่น (METI Certificate) และท่ีดินสําหรับเป็นท่ีตั้ งของ
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
 
ผูบ้ริหารใช้ผลงานของผูป้ระเมินราคาอิสระในการระบุและวดัมูลค่า
ตน้ทุนเบ้ืองตน้ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้า รวมทั้ง METI Certificate 
และท่ีดิน รวมไปถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน (ถา้หากมี) 
 
ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะทางการเงิน ผูบ้ริหารทาํการทดสอบการดอ้ยค่า
ของ METI Certificate และท่ีดิน ซ่ึงมีมูลค่า 3,663.06 ลา้นบาท และ 322.18 
ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 30 และร้อยละ 3 ของสินทรัพยร์วมตามลาํดบั  
 
ขา้พเจา้ให้ความสําคญัในการตรวจสอบเร่ืองน้ีเน่ืองจาก รายการซ้ือ
บ ริษัท ย่อ ย  PurpleSol G.K. และ  SolarOne G.K. เป็ น รายการ ท่ี มี
สาระสําคญัโดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวมคิดเป็นร้อยละ 33 ของสินทรัพย์
รวมของกลุ่มกิจการ และขนาดของมูลค่าตามบญัชีของ METI Certificate 
และท่ีดินท่ีไดจ้ากการซ้ือเงินลงทุนมีสาระสําคญั รวมทั้งวิธีการประเมิน
มูลค่านั้นมีความซับซ้อนและตอ้งอาศยัดุลยพินิจของผูบ้ริหารเก่ียวกบั
ผลการดาํเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าในอนาคตและอตัราคิดลดท่ี
ใชก้บักระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดการณ์ 

วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้มี ดงัน้ี 
 

 ข้าพเจ้าประเมินรายการลงทุนว่ารายการดังกล่าวนั้ น
ถือเป็นการซ้ือสินทรัพย์เป็นวิธีการบัญชีท่ี เหมาะสม
หรือไม่ 

 ข้าพเจ้าตรวจสอบรายงานประเมินมูลค่าสินทรัพยซ่ึ์ง
จดัทาํโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยสอบถามผูป้ระเมิน
ในเชิงทดสอบเก่ียวกับวิธี ท่ีใช้ในการประเมินและ
ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชโ้ดยผูป้ระเมิน การตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ยงัรวมถึงการประเมินความเป็นอิสระความสามารถ 
และความเท่ียงธรรมของผูป้ระเมินราคาอิสระ  

 ขา้พเจา้ประเมินความเหมาะสมของขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้น
การคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตท่ีผูบ้ริหารให้กบั
ผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยการตรวจสอบราคาขายไฟ
ต่อหน่วยเทียบกับเง่ือนไขท่ีระบุใน  METI Certificate 
และตรวจสอบกาํลงัการผลิตท่ีใช้กบัขอ้มูลตามรายงาน
การตรวจสอบทางเทคนิคของโครงการ รวมถึงประเมิน
ความเป็นไปได้ในการดําเนินโครงการ นอกจากนั้ น
ขา้พเจา้ขอให้ผูเ้ช่ียวชาญของผูส้อบบญัชีทาํการประเมิน
ความเหมาะสมของวิธีการท่ีใชว้่าเป็นวิธีการท่ีถือปฏิบติั
โดยทัว่ไปในอุตสาหกรรมหรือไม่ รวมถึงประเมินความ
เหมาะสมของอตัราคิดลดท่ีใชใ้นการคาํนวณ 

 ขา้พเจา้ประเมินการดอ้ยค่าของ  METI Certificate และ
ท่ีดิน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินโดยเทียบมูลค่า
คงเหลือตามบัญชีกับมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนจาก
การดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 

 ข้าพเจ้าพิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล
ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองน้ีในงบการเงิน 
 

จากการปฏิบัติงานข้างต้น  ข้าพเจ้าพบว่ารายการซ้ือเงินลงทุน
ดงักล่าวเป็นการซ้ือสินทรัพยแ์ละมูลค่าของสินทรัพยท่ี์ระบุมีความ
เหมาะสม นอกจากนั้นขา้พเจา้ยงัพบวา่ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีผูบ้ริหาร
ใช้ในการประเมินการดอ้ยค่าของ METI Certificate และท่ีดินท่ีได้
จากการซ้ือเงินลงทุน มีความสมเหตุสมผล และมีหลกัฐานสนบัสนุน 
 

 



 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ - โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 
 

 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.1 ประมาณการทางบญัชีท่ี
สําคญัและข้อสมมติฐาน และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   
 

โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจการไม่สามารถ
ดาํเนินงานไดเ้ต็มประสิทธิภาพเน่ืองจากเกิดความขดัขอ้งทางเทคนิค 
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 ระบุว่าหากกิจการพบว่ามีขอ้บ่งช้ี
วา่สินทรัพยอ์าจเกิดการดอ้ยค่า กิจการตอ้งประมาณการมูลค่าท่ีคาดวา่
จะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้ น  ณ  วัน ท่ี  31 ธันวาคม  พ .ศ . 2560 
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 491.08 ลา้นบาท 
ซ่ึงเป็นมูลค่าหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีบันทึกไว้
จาํนวน 245.32 ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชีของโรงไฟฟ้าดงักล่าวคิดเป็น
ร้อยละ 6.06 ของสินทรัพยร์วม ผูบ้ริหารกาํหนดใหโ้รงไฟฟ้าพลงังาน
ความร้อนดงักล่าวเป็นหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีตอ้งทาํการ
ทดสอบการดอ้ยค่า 
 

ผูบ้ริหารใชก้ารคิดลดประมาณการกระแสเงินสดเพื่อหามูลค่าท่ีคาดวา่
จะได้รับคืนจากการใช้โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน ข้อสมมติฐาน
หลกัท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการคิดลดประมาณการกระแสเงินสด มีดงัน้ี 
 

 ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตและข้อสมมติฐาน
เก่ียวกบัการประมาณการผลการดาํเนินงานในอนาคต เช่น 
อตัราการเติบโตระยะยาว 

 จาํนวนหน่วยไฟฟ้าท่ีผลิตได ้
 อตัราคิดลด 

 

ผูบ้ริหารเช่ือมัน่ว่ากลุ่มกิจการสามารถจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ผลิตของโรงไฟฟ้าไดโ้ดยการซ่อมแซมและเปล่ียนอุปกรณ์ใหม่ดงันั้น
ผูบ้ริหารเห็นวา่ค่าเผือ่การดอ้ยค่าท่ีบนัทึกไวน้ั้นเพียงพอแลว้ 
 

ข้าพเจ้าให้ความสําคัญในการตรวจสอบในเร่ืองน้ี เน่ืองจากการ
ประมาณการมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนจากการประเมินจากมูลค่าใน
การใชข้องโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนตอ้งใชข้อ้สมมติฐานและการ
ใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการประมาณการผลการดาํเนินงานใน
อนาคต จาํนวนหน่วยไฟฟ้าท่ีผลิตได้และอัตราคิดลดท่ีใช้คิดลด
ประมาณการกระแสเงินสด  หากข้อสมมติฐานดังกล่าวมีการ
เปล่ียนแปลงเพียงเล็กน้อย จะส่งผลอย่างมากต่อมูลค่าในการใชแ้ละ
มีผลต่อค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
 

ขา้พเจา้ทาํความเขา้ใจและประเมินวธีิท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการประเมินการ
ด้อยค่าของสินทรัพยร์วมถึงกระบวนการจดัทาํงบประมาณซ่ึงเป็น
ฐานของการจดัทาํประมาณการกระแสเงินสด และประเมินหลกัเกณฑ์
การจดัทาํประมาณการกระแสเงินสดคิดลด 
 
ข้าพเจ้าเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานในอดีตกับแผนธุรกิจท่ีกลุ่ม
กิจการใช ้
 
ขา้พเจา้ยงัไดป้ระเมินความเหมาะสมของขอ้สมมติฐานหลกัและการ
ใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร ดงัน้ี  
 

 เปรียบเทียบอตัราการเติบโตของรายไดท่ี้ใชใ้นการประมาณ
การกับผลดําเนินงานในอดีตและข้อมูลในอุตสาหกรรม
เดียวกนั 

 เป รียบ เทียบจํานวนหน่วยไฟฟ้าท่ีผลิตได้ท่ี ใช้ในการ
ประมาณการกับหน่วยไฟฟ้าท่ี เคยผลิตได้ในอดีตและ
ความสามารถในการผลิต 

 ประเมินความเหมาะสมของอัตราคิดลดท่ีใช้ในคิดลด
โดยเปรียบเทียบอัตราต้นทุนทางการเงินเฉล่ียของเงินทุน 
(WACC) ท่ีกิจการใชก้บัขอ้มูลท่ีขา้พเจา้คน้ควา้จากแหล่งอ่ืน 

 
ขา้พเจา้พบว่าข้อสมมติฐานหลกัท่ีผูบ้ริหารใช้มีเหตุผลรองรับและ
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ 
 
 
 



 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชีทีอ่าจไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.1 ประมาณการทางบญัชีท่ี
สําคญัและข้อสมมติฐาน และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีจาํนวน 76.31 ลา้นบาท ท่ีเกิดจากขาดทุนทางภาษียกมา กลุ่ม
กิจการรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับขาดทุนทาง
ภาษีในจาํนวนท่ีคาดว่าจะมีกําไรทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้ใน
อนาคต 
 
ผูบ้ริหารเช่ือวา่สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีดงักล่าวจะสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตโดยอา้งอิงจากประมาณการการคาํนวณ
ภาษีสาํหรับ 3 ปีขา้งหนา้ 
 
ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใช้ในการคาํนวณประมาณการการคาํนวณภาษี
สําหรับ 3 ปีข้างหน้าท่ีจดัทาํโดยผูบ้ริหารรวมถึงการประมาณการ
รายได้และต้นทุน  ได้มาจากการประมาณการภายในกิจการและ
ข้อสมมติฐานเก่ียวกับผลการดาํเนินงานในอนาคต เช่น ท่ีมาของ
รายได ้การเติบโตของรายได ้และตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ข้าพเจ้าให้ความสําคญัในการตรวจสอบความเป็นไปได้ในการใช้
ประโยชน์ของสินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญ ชี ซ่ึ งการใช้
ประโยชน์ของขาดทุนทางภาษีจะหมดอายุลงในปี  พ .ศ . 2562 
นอกจากน้ี รายการดงักล่าวมีความสําคญัต่อการสอบบญัชีเน่ืองจาก
ความซับซ้อนของกระบวนการประเมินท่ีข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู ้บริหารในการเลือกใช้ข้อสมมติฐานท่ีจะสะท้อนสภาวะตลาด
และสภาพเศรษฐกิจในอนาคต 
 

 

 
 

ขา้พเจา้ทาํความเขา้ใจกระดาษทาํการประมาณการการคาํนวณภาษี
สาํหรับ 3 ปีขา้งหนา้ท่ีซ่ึงจดัทาํโดยผูบ้ริหาร และประเมินความสามารถ
ในการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีใน
อนาคต 
 
ขา้พเจา้ประเมินขอ้สมมติฐานท่ีสําคญัท่ีผูบ้ริหารใช้ในการคาํนวณ
กาํไรทางภาษีในอนาคตซ่ึงใชเ้ป็นเกณฑใ์นการกาํหนดสินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชี ดงัน้ี 
 

 ขอ้สมมติฐาน เช่น อตัราการเติบโตของรายได้และแผน
ธุรกิจในอนาคต 

 ประเมินถึงความเป็นไปได้ของการพัฒนาธุรกิจใหม่
ท่ีรวมอยู่ในแผนธุรกิจ ซ่ึงเป็นตัวกําหนดประมาณการ
กําไรทางภาษีในอนาคตโดยการตรวจสอบเอกสาร
ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รายงานการประชุมและสญัญา  

 
ข้าพเจ้าทดสอบความถูกต้องของการระบุรายการความแตกต่าง
ชั่วคราว และขาดทุนทางภาษีท่ีจะสามารถนําไปหักกลบกับกาํไร
ทางภาษีในงวดปัจจุบันและอนาคต และทดสอบเพื่อให้มั่นใจว่า
รายการดงักล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
 
จากการปฏิบติังานขา้งตน้ ขา้พเจา้พบวา่ขอ้สมมติฐานท่ีผูบ้ริหารใชใ้น
การประมาณการการคํานวณภาษีเงินได้สําหรับ 3 ปีข้างหน้านั้ น
สมเหตุสมผล การประมาณการของผูบ้ริหารท่ีไดข้อ้สรุปว่าขาดทุน
ทางภาษีจะสามารถนาํไปหักกลบกบักาํไรทางภาษีในอนาคตก่อนท่ี
ประโยชน์ทางภาษีจะหมดลงมีหลกัฐานสนบัสนุน 
 
 

 
 



 

ข้อมูลอ่ืน  
 

กรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้
ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าว
กบัคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

ความรับผดิชอบของกรรมการต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 

กรรมการมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีกรรมการพิจารณาว่าจาํเป็น เพื่อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  
 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการดาํเนินงาน
ต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่
กรรมการมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทั หรือหยดุดาํเนินงาน หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีช่วยกรรมการในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษทั 
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจาก 
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี 
ซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ  
หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่า 
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
สาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 



 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีกรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการเปิดเผยขอ้มูล 
ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยกรรมการ  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ และ
ประเมินว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญ 
ต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 
หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ
จนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกิจการและบริษทั
ตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใน 
กลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบติังานตรวจสอบ
กลุ่มกิจการ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองต่างๆ ท่ีสาํคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็น
ท่ีมีนัยสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบและข้อบกพร่องท่ีมีนัยสําคญัในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจา้ได้พบในระหว่างการตรวจสอบ 
ของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสาร 
กบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อ 
ความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ  ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงาน 
ของข้าพเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสีย
สาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  
 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 
 
 
 
ขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 
กรุงเทพมหานคร 
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บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 424,752,306 977,037,378 32,023,034 497,007,854
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชร้ะยะสั้น 8 77,853,761 39,003,239 8,860,152 -
เงินลงทุนชัว่คราว 9 71,053,273 1,764,966,451 71,053,273 1,764,966,451
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 10 190,957,206 349,994,275 417,606,198 373,101,211
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลอ่ืน 13,041,270 20,000,000 - -
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 30 ค) - - 2,276,372,707 868,172,050
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน 92,768,461 76,184,425 241,228 983,242
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ระยะสั้น 11 10,194,000 - 10,194,000 -
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 12 18,957,229 9,024,401 10,914,187 3,756,569

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 899,577,506 3,236,210,169 2,827,264,779 3,507,987,377

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชร้ะยะยาว 8 25,870,000 1,050,000 24,070,000 1,050,000
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 30 ง) - - 2,232,305,697 -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13.2 - - 2,339,249,267 1,390,223,881
เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 13.1 1,750,548,509 1,615,091,815 350,000,130 350,000,130
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 14 88,399,605 88,399,605 88,399,605 88,399,605
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 5,153,099,831 2,850,492,019 594,804,630 582,459,444
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 4,129,634,953 485,541,555 5,626,613 4,155,484
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 17 73,702,662 76,002,161 73,173,307 75,376,961
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ระยะยาว 11 71,587,462 - 71,587,462 -
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 26,022,513 22,084,415 3,909,921 1,860,243

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 11,318,865,535 5,138,661,570 5,783,126,632 2,493,525,748

รวมสินทรัพย์ 12,218,443,041 8,374,871,739 8,610,391,411 6,001,513,125

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กรรมการ ______________________________________     กรรมการ ______________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 19.1 2,233,047,945 488,996,539 2,233,047,945 488,996,539
เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเจา้หน้ีอ่ืน 18 269,486,370 450,850,927 85,418,000 199,183,704
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19.2 2,523,423 3,828,454 2,523,423 3,828,454

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาว
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19.3 57,186,730 61,663,353 - -

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย
ท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี 30 จ) - - 22,500,000 -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,726,427 928,932 - -
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 13,253,458 3,784,246 683,651 2,197,334

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,577,224,353 1,010,052,451 2,344,173,019 694,206,031

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 19.2 10,599,556 - 10,599,556 -
เงินกูย้มืระยะยาว 19.3 1,846,101,127 728,770,807 - -
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย 30 จ) - - - 22,500,000
หุน้กู้ 19.4 2,995,173,493 2,044,875,000 2,995,173,493 2,044,875,000
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 20 6,075,757 5,682,756 6,075,757 5,682,756

2,454,578 - 2,454,578 -
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 72,000 72,000 72,000 72,000

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 4,860,476,511 2,779,400,563 3,014,375,384 2,073,129,756

รวมหนีสิ้น 7,437,700,864 3,789,453,014 5,358,548,403 2,767,335,787

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ประมาณการหน้ีสินการร้ือถอนสินทรัพย์
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บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
   หุน้สามญัจาํนวน 2,359,500,000  หุน้ 
      (พ.ศ. 2559 : 1,815,000,000 หุน้)
      มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 21 2,359,500,000 1,815,000,000 2,359,500,000 1,815,000,000

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้
   หุน้สามญัจาํนวน 1,815,000,000  หุน้ 
   มูลค่าท่ีเรียกชาํระหุน้ละ 1 บาท 21 1,815,000,000 1,815,000,000 1,815,000,000 1,815,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 21 727,554,273 727,554,273 727,554,273 727,554,273
กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 22 62,894,012 46,825,835 50,894,012 40,025,835
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,135,195,319 1,935,202,673 658,394,723 651,597,230

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (122,052,836) 37,992,370 - -

รวมส่วนของเจา้ของของบริษทัใหญ่ 4,618,590,768 4,562,575,151 3,251,843,008 3,234,177,338
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 162,151,409 22,843,574 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 4,780,742,177 4,585,418,725 3,251,843,008 3,234,177,338

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 12,218,443,041 8,374,871,739 8,610,391,411 6,001,513,125

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขาย 188,422,145 160,392,754 - 764,413
รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า - 925,440 - 925,440
รายไดค่้าบริหารจดัการ 40,581,506 260,409,056 67,865,420 274,435,912
ตน้ทุนขายและบริการ (177,237,832) (149,513,136) (84,233,186) (73,775,306)

กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 51,765,819 272,214,114 (16,367,766) 202,350,459
รายไดเ้งินปันผลรับ 41 41 451,500,080 441,950,080
รายไดอ่ื้น 23 39,304,761 15,477,583 86,659,935 15,147,863
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (148,685,912) (156,549,199) (153,461,091) (126,321,054)
ตน้ทุนทางการเงิน 25 (112,497,729) (59,935,251) (148,751,520) (28,105,352)
ส่วนแบ่งกาํไรจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 13.1 586,956,733 575,922,977 - -

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 416,843,713 647,130,265 219,579,638 505,021,996
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26 (2,985,333) (29,971,852) (2,216,106) (29,896,147)

กําไรสําหรับปี 413,858,380 617,158,413 217,363,532 475,125,849

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี
รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือ
   ขาดทุนในภายหลงั
   การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 20 (62,261) - (62,261) -
   ภาษีเงินไดข้องรายการขา้งตน้ 17 12,452 - 12,452 -
รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เป็นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (160,062,057) 13,608,683 - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 253,746,514 630,767,096 217,313,723 475,125,849

การแบ่งปันกําไรสําหรับปี
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 415,758,694 617,628,000 217,363,532 475,125,849
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,900,314) (469,587) - -

413,858,380 617,158,413 217,363,532 475,125,849

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 255,663,679 631,142,345 217,313,723 475,125,849
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,917,165) (375,249) - -

253,746,514 630,767,096 217,313,723 475,125,849

กําไรต่อหุ้น 28

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.23 0.34 0.12 0.26

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น จัดสรรแล้ว - รวม
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า สํารอง การแปลงค่า ส่วนของเจ้าของ ส่วนได้เสียที่

เรียกชําระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร งบการเงิน ของบริษัทใหญ่ ไม่มอีํานาจควบคุม รวม
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมาต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 1,815,000,000 727,554,273 - 1,473,294,160 24,478,025 4,040,326,458 2,791 4,040,329,249

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี
จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 22 - - 46,825,835 (46,825,835) - - - -
เงินปันผลจ่าย 29 - - - (108,893,652) - (108,893,652) - (108,893,652)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 617,628,000 13,514,345 631,142,345 (375,249) 630,767,096
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ยที่ลงทุนใหม่ - - - - - - 23,216,032 23,216,032

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 1,815,000,000 727,554,273 46,825,835 1,935,202,673 37,992,370 4,562,575,151 22,843,574 4,585,418,725

ยอดยกมาต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 1,815,000,000 727,554,273 46,825,835 1,935,202,673 37,992,370 4,562,575,151 22,843,574 4,585,418,725

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี
จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 22 - - 16,068,177 (16,068,177) - - - -
เงินปันผลจ่าย 29 - - - (199,648,062) - (199,648,062) - (199,648,062)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 415,708,885 (160,045,206) 255,663,679 (1,917,165) 253,746,514
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมลงทุนเพิ่มในบริษทัยอ่ย - - - - - - 141,225,000 141,225,000

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 1,815,000,000 727,554,273 62,894,012 2,135,195,319 (122,052,836) 4,618,590,768 162,151,409 4,780,742,177

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
ส่วนของเจ้าของของบริษัทใหญ่

กําไรสะสม
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บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ทุนเรือนหุ้น จัดสรรแล้ว
ทีอ่อกและ ส่วนเกินมูลค่า สํารอง

เรียกชําระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร รวม
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมาต้นปี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559 1,815,000,000 727,554,273 - 325,390,862 2,867,945,135

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี
จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 22 - - 40,025,835 (40,025,835) -
เงินปันผลจ่าย 29 - - - (108,893,646) (108,893,646)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 475,125,849 475,125,849

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 1,815,000,000 727,554,273 40,025,835 651,597,230 3,234,177,338

ยอดยกมาต้นปี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560 1,815,000,000 727,554,273 40,025,835 651,597,230 3,234,177,338

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี
จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 22 - - 10,868,177 (10,868,177) -
เงินปันผลจ่าย 29 - - - (199,648,053) (199,648,053)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 217,313,723 217,313,723

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 1,815,000,000 727,554,273 50,894,012 658,394,723 3,251,843,008

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
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บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 416,843,713 647,130,265 219,579,638 505,021,996
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคา 15 81,404,797 68,381,062 20,405,088 21,002,046
ค่าตดัจาํหน่าย 16 837,843 400,586 484,530 394,577
ส่วนแบ่งกาํไรจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 13.1 (586,956,733) (575,922,977) - -
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 20 3,895,076 1,625,771 3,895,076 1,625,771
ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (3,252,884) 47,273 129,916,369 49,457,098
ขาดทุน(กาํไร)จากการวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนชัว่คราว 9 675,160 (566,482) 675,160 (566,482)
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 23 (8,649,867) (1,344,553) (8,649,867) (1,344,553)
ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 - 1,676,666 - 1,676,666
ขาดทุนจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,163,848 - 3,163,848 -
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 494,059 - 76,204 -
เงินปันผลรับ 30 ก) (41) (41) (451,500,080) (441,950,080)
ดอกเบ้ียรับ 23 (18,911,219) (11,152,936) (69,962,781) (11,157,648)
ตน้ทุนทางการเงิน 25 112,497,729 59,935,251 148,751,520 28,105,352

2,041,481 190,209,885 (3,165,295) 152,264,743
การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 204,693,313 (222,888,682) 220,843,324 (210,780,413)
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน (16,584,036) (18,304,761) 742,014 823,712
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ (81,781,462) - (81,781,462) -
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (3,356,254) 6,799,862 (177,290) 978,092
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (3,939,919) 2,295,576 (2,058,971) 1,620,141
เจา้หน้ีอ่ืน (207,140,087) 1,910,792 (16,799,755) (216,375)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 9,469,212 822,012 (1,513,683) (244,470)
จ่ายชาํระผลประโยชน์ (3,564,336) - (3,564,336) -

เงินสด(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน (100,162,088) (39,155,316) 112,524,546 (55,554,570)
เพิ่ม   รับภาษีเงินได้ 1,848,081 - 1,723,967 -
หกั   จ่ายภาษีเงินได้ (8,794,601) (1,741,008) (8,780,499) (1,546,610)

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมการดาํเนินงาน (107,108,608) (40,896,324) 105,468,014 (57,101,180)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า 13.2 (4,097,762,928) (115,807,467) (1,073,275,386) (614,575,150)
จ่ายค่าหุน้คา้งชาํระ 18 (179,635,000) - (179,635,000) -
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชล้ดลง(เพิ่มข้ึน) (40,650,522) 146,039,851 (8,860,152) 158,632,565
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว 9 (2,317,233,343) (2,006,607,505) (2,317,233,343) (2,006,607,505)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 3,996,101,228 810,359,298 3,996,101,228 810,359,298
เงินสดรับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลอ่ืน 6,958,730 - - -
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 30 ค) - - (2,450,286,600) (710,757,523)
เงินสดรับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 30 ค) - - 502,963,001 33,574,789
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 30 ง) - - (1,822,252,003) -
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลอ่ืน - (153,979) - (153,979)
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,718,824,863) (925,067,604) (28,755,657) (856,440)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 8,763,416 - 8,748,354 -
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (17,749,262) (11,765,856) (2,058,379) (2,621,830)
รับดอกเบ้ีย 9,420,715 10,356,670 14,089,685 9,977,032
รับเงินปันผล 411,250,074 358,750,066 415,700,073 358,750,066

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (3,939,361,755) (1,733,896,526) (2,944,754,179) (1,964,278,677)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินสุทธิจาก
   ค่าธรรมเนียมทางการเงิน 19.1 2,227,500,000 866,049,280 2,227,500,000 866,049,280
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 19.1 (490,000,000) (536,131,039) (490,000,000) (383,181,150)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 45,000,000
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - (22,500,000)
จ่ายคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (4,404,112) (4,775,304) (4,404,112) (4,775,304)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวสุทธิจากค่าธรรมเนียมทางการเงิน 1,234,816,926 559,560,573 - -
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว 19.3 (120,358,694) (371,007,982) - (154,000,000)
เงินสดรับจากการออกหุน้กู ้ 19.4 947,862,500 2,044,875,000 947,862,500 2,044,875,000
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมลงทุนเพิ่มในบริษทัยอ่ย 141,225,000 3,134 - -
จ่ายเงินปันผล (199,614,803) (108,836,968) (199,614,794) (108,836,969)
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงิน (171,997,193) (48,895,706) (107,040,411) (5,389,101)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 3,565,029,624 2,400,840,988 2,374,303,183 2,277,241,756

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (481,440,739) 626,048,138 (464,982,982) 255,861,899
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 977,037,378 337,425,538 497,007,854 241,190,936
กาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 7,127,778 (44,981) (1,838) (44,981)
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (77,972,111) 13,608,683 - -

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดส้ินปี 424,752,306 977,037,378 32,023,034 497,007,854

รายการท่ีไม่ใช่เงนิสด
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระสาํคญัมีดงัน้ี
การลงทุนในบริษทัยอ่ยโดยยงัมิไดช้าํระเงิน - 179,635,000 50,249,985 179,635,000
ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าและซ้ืออุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดช้าํระเงิน 194,559,625 2,071,679 62,498 572,257
ค่าหุน้คา้งรับจากบริษทัยอ่ย - - 174,499,985 -

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และเป็นบริษทัจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยมีบริษทั พี.เอ็ม.เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่ 
(“บริษทัใหญ่”) มีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 
 
เลขท่ี 725 อาคารเมโทรโพลิส ชั้น 19 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทั บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั “กลุ่มกิจการ” 
 
การประกอบธุรกิจของกลุ่มกิจการคือ การผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานชีวมวลใหแ้ก่ภาครัฐและเอกชน 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 
นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัซ่ึงใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิ 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543  
ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้กาํหนดของคณะกรรมการ
กาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าด้วยการจดัทาํและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน 
ยกเวน้เงินลงทุนเพื่อคา้ซ่ึงใชมู้ลค่ายติุธรรมตามท่ีอธิบายในนโยบายการบญัชี 
 
การจดัทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย กาํหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชีท่ีสําคญั 
และการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัทาํข้ึนตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบติัและตอ้ง
เปิดเผยเร่ืองการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซบัซอ้น หรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมีนยัสาํคญัต่องบการเงินรวม
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 4 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทยในกรณีท่ีมีเน้ือความ
ขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 
1 มกราคม พ.ศ. 2560 และเก่ียวขอ้งและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการอยา่งมีสาระสาํคญัมีดงัต่อไปน้ี 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การร่วมการงาน 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการแกไ้ขโดยให้ทางเลือกเพิ่มในการบนัทึกเงินลงทุน ในบริษทัย่อย  
การร่วมค้า หรือบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิ ธี ส่วนได้เสียตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  28  
(ปรับปรุง 2559) เพิ่มเติมจากเดิมท่ีให้ใชว้ิธีราคาทุน หรือวิธีมูลค่ายติุธรรม (เม่ือมีการประกาศใช)้ ทั้งน้ีการเลือกใชน้โยบาย
บญัชีสําหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท (บริษทัย่อย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วม) เป็นอิสระจากกนั โดยหากกิจการเลือกท่ี 
จะเปล่ียนมาใช้วิธีส่วนไดเ้สียจะตอ้งทาํโดยปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงิน 
ของกลุ่มกิจการ 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) มีการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัคือ ใหท้างเลือกเพิ่มสาํหรับกิจการ ท่ีไม่ใช่กิจการท่ี
ดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนท่ีมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน 
โดยในการบนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้น
การลงทุนนั้น จะมีทางเลือกในการท่ีจะยงัคงการวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษทัร่วมหรือการร่วมค้านั้ นๆ  
ดว้ยวิธีมูลค่ายุติธรรมตามท่ีบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้นั้นๆใชอ้ยู ่เพิ่มเติมจากเดิมท่ีตอ้งถอดการวดัมูลค่ายติุธรรมออกและ
แทนด้วยการจดัทาํงบการเงินรวมของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน มาตรฐาน
ดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การเปล่ียนแปลงโดยใหมี้การสันนิษฐานวา่การตดัจาํหน่ายของสินทรัพย์
ไม่มีตวัตนโดยการอา้งอิงจากรายไดน้ั้นไม่เหมาะสม ขอ้สันนิษฐานน้ีอาจตกไปหากเขา้ขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี คือสินทรัพย ์
ไม่มีตวัตนไดถู้กแสดงเหมือนเป็นตวัวดัของรายได ้(นัน่คือรายไดเ้ป็นปัจจยัท่ีเป็นขอ้จาํกดัของมูลค่าท่ีจะไดรั้บจากสินทรัพย)์ 
หรือสามารถแสดงได้ว่ารายได้และการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีได้จากสินทรัพยมี์ความสัมพนัธ์กันเป็นอย่างมาก 
มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) ไดก้าํหนดให้มีความชดัเจนมากข้ึนสําหรับ 1) การซ้ือส่วนไดเ้สีย 
ในการดาํเนินงานร่วมกนัท่ีกิจกรรมของการดาํเนินงานร่วมกนันั้นประกอบกนัข้ึนเป็นธุรกิจ ใหผู้ซ้ื้อนาํหลกัการบญัชีของการ
รวมธุรกิจมาถือปฏิบติั และ 2) ในกรณีท่ีผูร่้วมดาํเนินงานมีการซ้ือส่วนไดเ้สียในการดาํเนินงานร่วมกนัเพิ่มข้ึนนั้น ส่วนไดเ้สียเดิม
ท่ีมีอยู่ในการดาํเนินงานร่วมกนัจะไม่ถูกวดัมูลค่าใหม่ หากผูร่้วมดาํเนินงานยงัคงมีการควบคุมร่วมอยู่ มาตรฐานดงักล่าว 
ไม่ส่งผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมต้นใน 
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัและเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการไม่ไดน้าํ
มาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในหน้ีสิน
ของกิจการท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจดัหาเงินทั้งท่ีเป็นรายการท่ีเป็นเงินสดและรายการท่ีไม่ใช่เงินสด 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนในเร่ืองวิธีการบญัชีสําหรับภาษีเงินไดร้อตดับญัชี
กรณีมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีมีจาํนวนตํ่ากวา่มูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย ์ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 
- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมมีมูลค่าตํ่ากวา่ฐานภาษีของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน จะถือวา่

มีผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีเกิดข้ึน 
- ในการประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยใ์นมูลค่าท่ี 

สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีได ้ 
- ในกรณีท่ีกฎหมายภาษีอากรมีขอ้จาํกดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของกาํไรทางภาษี ท่ีสามารถใชป้ระโยชน์สินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอตดับญัชีได้เฉพาะในประเภทท่ีกาํหนด การพิจารณาการจะได้ใช้ประโยชน์ของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี
จะตอ้งนาํไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่านั้น 

- ในการประมาณกาํไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจาํนวนท่ีใชห้กัภาษีท่ีเกิดจากการกลบัรายการของผลแตกต่างชัว่คราว
ท่ีใชห้กัภาษีนั้น  

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนว่าการเปิดเผยตามขอ้กาํหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี  ให้ถือปฏิบัติกับส่วนได้เสียท่ีถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไวเ้พื่อขาย  
ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเวน้การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป 
 
ผูบ้ริหารของกิจการได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบท่ีมีนัยสําคญั 
ต่อกลุ่มกิจการ ยกเวน้เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.3 นโยบายการบัญชีใหม่ 

 
นโยบายการบญัชีสาํหรับอนุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
บริษทัได้ใช้เคร่ืองมือทางการเงิน เพื่อลดความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย  
โดยกาํหนดอัตราแลกเปล่ียนท่ีจะใช้ในการรับชําระหน้ีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ เคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วย สัญญา
แลกเปล่ียน และสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซ่ึงบันทึกในงบการเงิน ณ วนัท่ีตามสัญญา รายการซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศบนัทึกเป็นลูกหน้ีและเจา้หน้ีโดยใชอ้ตัราปิดเฉล่ีย รายการลูกหน้ีและเจา้หน้ีสัญญาแลกเปล่ียนบนัทึก ณ วนัท่ีตามสัญญา
โดยใชอ้ตัราปิดเฉล่ีย และปรับมูลค่าตามอตัราแลกเปล่ียน ณ ส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน กาํไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน ดอกเบ้ียรับหรือจ่ายท่ีเกิดข้ึนในการทาํสญัญาจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

 
2.4 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และส่วนได้เสียในการร่วมค้า 

 
(1) บริษทัยอ่ย 

 
บริษทัย่อยหมายถึงกิจการ (ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเม่ือกลุ่มกิจการมีการ
เปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวข้องกับผูไ้ด้รับการลงทุนและมีความสามารถทาํให้เกิดผลกระทบ 
ต่อผลตอบแทนจากการใชอ้าํนาจเหนือผูไ้ดรั้บการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ยไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่
วนัท่ีกลุ่มกิจการมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัย่อย กลุ่มกิจการจะไม่นาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมไวใ้นงบการเงินรวม 
นบัจากวนัท่ีกลุ่มกิจการสูญเสียอาํนาจควบคุม 
 
กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้สําหรับการซ้ือบริษทัย่อย ประกอบดว้ย
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนใหแ้ละหน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพื่อจ่ายชาํระใหแ้ก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซ้ือและส่วนไดเ้สียในส่วน
ของผูถื้อหุน้ท่ีออกโดยกลุ่มกิจการ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหร้วมถึงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีผูซ้ื้อคาดวา่จะตอ้งจ่าย
ชาํระตามขอ้ตกลง ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน มูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจจะถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง 
กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายติุธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุได้
ของผูถู้กซ้ือตามสดัส่วนของหุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
 
ส่วนเกินของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ
ของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ ท่ีมากกว่ามูลค่ายติุธรรมสุทธิ ณ วนัท่ีซ้ือของ
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดม้า ตอ้งรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อน
การรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยท่ีไดม้าเน่ืองจากการซ้ือในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม  
จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงักาํไรขาดทุน 
 
กิจการจะตดัรายการบัญชีระหว่างกัน ยอดคงเหลือ และกาํไรท่ียงัไม่ได้เกิดข้ึนจริงระหว่างกนัในกลุ่มกิจการ ขาดทุนท่ียงั 
ไม่เกิดข้ึนจริงก็จะตดัรายการในทาํนองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานว่าสินทรัพยท่ี์โอนระหว่างกนัเกิดการดอ้ยค่า 
นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.4 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 
(1) บริษทัยอ่ย (ต่อ) 

 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัย่อยจะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า  ตน้ทุนจะมีการปรับเพื่อ
สะทอ้นการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย ตน้ทุนนั้นจะรวม
ตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของเงินลงทุนน้ี 

 
(2)  รายการและส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 
กลุ่มกิจการปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นกลุ่มกิจการ สาํหรับการ
ซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายให้และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของหุน้ท่ีซ้ือมา
ในบริษทัยอ่ยจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ และกาํไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจะถูกบนัทึก
ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 
(3) การร่วมการงาน 

 
เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจดัประเภทเป็นการดาํเนินงานร่วมกนั หรือการร่วมคา้ โดยข้ึนอยูก่บัสิทธิและภาระผูกพนั 
ตามสัญญาของผูล้งทุนแต่ละราย กลุ่มกิจการได้ประเมินลกัษณะของการร่วมการงานท่ีมีและพิจารณาว่าเป็น การร่วมค้า  
ซ่ึงการร่วมคา้รับรู้เงินลงทุนโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 
 
รายช่ือของกิจการร่วมคา้หลกัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13.1 
 

(4) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ จะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
ตน้ทุนจะมีการปรับเพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าตอ้งจ่าย  
ตน้ทุนจะรวมตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งจากการไดม้าของเงินลงทุนน้ี 
 

2.5 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 
 

(ก) สกุลเงนิทีใ่ช้ในการดาํเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ช้นําเสนองบการเงนิ 
 
รายการท่ีรวมในงบการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มกิจการถูกวดัมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกั 
ท่ีบริษทัดาํเนินงานอยู่ (สกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ดาํเนินงานและสกลุเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงินของบริษทั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.5 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ (ต่อ) 

 
(ข) รายการและยอดคงเหลือ 

 
รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ
หรือวนัท่ีตีราคาหากรายการนั้นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการกาํไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายชาํระท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศด้วยอตัราแลกเปล่ียน  
ณ วนัส้ินปี ไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน  
 
เม่ือมีการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน องค์ประกอบของอตัรา
แลกเปล่ียนทั้งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดว้ย ในทางตรงขา้มการรับรู้กาํไรหรือขาดทุน 
ของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้น
กาํไรขาดทุนดว้ย 
 

(ค) กลุ่มกิจการ 
 
การแปลงค่าผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัในกลุ่มกิจการ (ท่ีมิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง) 
ซ่ึงมีสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินท่ีใช้นําเสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้นําเสนอ 
งบการเงินดงัน้ี 
 
 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัท่ีของแต่ละงบแสดงฐานะ

การเงินนั้น 
 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกาํไรขาดทุนแปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉล่ีย และ 
 ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายติุธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศถือเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงาน 
ในต่างประเทศนั้นและแปลงค่าดว้ยอตัราปิด 
 

2.6 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร
ประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า และเงินเบิกเกินบญัชี 
จะแสดงไวใ้นส่วนของหน้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
 

2.7 เงนิฝากธนาคารทีม่ข้ีอจํากัดในการเบิกใช้ 
 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ หมายถึง เงินฝากธนาคารทุกประเภทซ่ึงมีเง่ือนไขการใช้จ่ายและขั้นตอนการเบิกถอน
สําหรับวตัถุประสงค์เฉพาะตามขอ้กาํหนดของสัญญาบริหารการเงิน และสัญญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงินท่ีให้การสนับสนุนสินเช่ือแก่ 
กลุ่มกิจการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.8 เงนิลงทุน 

 
กลุ่มกิจการจดัประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษทัย่อย และการร่วมค้า เป็น 3 ประเภท คือ (1) เงินลงทุนเพื่อค้า  
(2) เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบกาํหนด และ (3) เงินลงทุนทัว่ไป การจดัประเภทข้ึนอยู่กบัจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็น 
ผูก้าํหนดการจดัประเภทท่ีเหมาะสมสาํหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจดัประเภทเป็นระยะ 
 
(1) เงินลงทุนเพื่อคา้ คือ เงินลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมายหลกัในการหากาํไรจากการเปล่ียนแปลงราคาในช่วงเวลาสั้ นไม่เกิน 3 เดือน 

นบัแต่เวลาท่ีลงทุน และแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน 
(2) เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบกาํหนด คือ เงินลงทุนท่ีมีกาํหนดเวลาและผูบ้ริหารตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไวจ้นครบกาํหนด 

ไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน เวน้แต่จะครบกาํหนดภายใน 12 เดือนนบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกจ็ะแสดงไวใ้น
สินทรัพยห์มุนเวยีน 

(3) เงินลงทุนทัว่ไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ 
 
เงินลงทุนทั้ง 3 ประเภทรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน ซ่ึงหมายถึงมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีให้ไปเพื่อให้ไดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้น
รวมทั้งค่าใชจ่้ายในการทาํรายการ 
 
เงินลงทุนเพื่อค้าวดัมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม  มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวดัตามราคาเสนอซ้ือท่ีอ้างอิงจาก 
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ  วนัทําการสุดท้ายของวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยอ้างอิงราคาเสนอซ้ือล่าสุดจาก 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รายการกาํไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเพื่อคา้รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน  
 
เงินลงทุนท่ีจะถือไวจ้นครบกาํหนดวดัมูลค่าภายหลังการได้มาด้วยวิธีราคาทุนตัดจาํหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง หักด้วย 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
 
เงินลงทุนทัว่ไป แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
 
บริษทัจะทดสอบค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่เงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเผื่อการดอ้ยค่าเกิดข้ึน หากราคาตามบญัชีของ
เงินลงทุนสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน กิจการจะบนัทึกรายการขาดทุนจากค่าเผือ่การดอ้ยค่ารวมไวใ้นงบกาํไรขาดทุน 
 
ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งมูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชี
ของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยู่ในกาํไรหรือขาดทุน กรณีท่ีจาํหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตราสารหน้ีหรือตราสารทุนชนิดเดียวกนั
ออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายจะกาํหนดโดยใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัดว้ยราคาตามบญัชีจากจาํนวนทั้งหมด
ท่ีถือไว ้
 

2.9 ลูกหนีก้ารค้า 
 
ลูกหน้ีการคา้รับรู้เร่ิมแรกด้วยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาด้วยจาํนวนเงินท่ีเหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญหมายถึงผลต่างระหวา่งราคาตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้
เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้าย
ในการขายและบริหาร 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.10 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 

อสงัหาริมทรัพยท่ี์ถือครองโดยกลุ่มกิจการเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่า หรือจากการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าของสินทรัพยห์รือทั้งสองอยา่ง 
และไม่ได้มีไวใ้ช้งานโดยกิจการในกลุ่มกิจการ จะถูกจัดประเภทเป็น อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน รวมถึงอสังหาริมทรัพย ์
ท่ีอยูร่ะหวา่งก่อสร้างหรือพฒันาเพื่อเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในอนาคต 
 

การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยวิธีราคาทุน รวมถึงตน้ทุนในการทาํรายการและตน้ทุนการกูย้ืม 
ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเกิดข้ึนเพื่อวตัถุประสงคข์องการไดม้า การก่อสร้างหรือผลิตอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนนั้นจะรวมเป็นส่วนหน่ึง
ของตน้ทุนของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ต้นทุนการกู้ยืมจะถูกรวมในขณะท่ีการซ้ือหรือการก่อสร้างและจะหยุดพกัทนัที 
เม่ือสินทรัพยน์ั้นก่อสร้างเสร็จอยา่งมีนยัสาํคญั หรือระหวา่งท่ีการดาํเนินการพฒันาสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขหยดุชะงกัลง 
 

หลงัจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจะบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุน หักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุน 
จากการดอ้ยค่า 
 

ท่ีดินไม่มีการหกัค่าเส่ือมราคา  
 

การรวมรายจ่ายในภายหลงัเขา้เป็นมูลค่าบญัชีของสินทรัพยจ์ะกระทาํก็ต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มกิจการจะไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และตน้ทุนสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาทั้งหมด 
จะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน เม่ือมีการเปล่ียนแทนช้ินส่วนของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน จะตดัมูลค่าตามบญัชีของส่วนท่ี 
ถูกเปล่ียนแทนออก 
 

2.11 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนเดิมหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ซ้ือสินทรัพยน์ั้น 
 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสม เม่ือตน้ทุนนั้น
เกิดข้ึนและคาดวา่จะใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษทัและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ และจะตดัมูลค่า
ตามบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก สาํหรับค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอ่ืน ๆ บริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไร
หรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ท่ีดินไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยอ่ื์นคาํนวณโดยใชว้ิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายกุารให้
ประโยชน์ท่ีประมาณการไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
 

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

ทุกส้ินรอบรอบระยะเวลารายงาน ไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยใ์หเ้หมาะสม 
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2.11 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 
ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนทนัที  
(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.13) 
 
ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีผลกาํไรหรือขาดทุนอ่ืนสุทธิในกาํไรหรือขาดทุน 
 

2.12 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 

2.12.1 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีไดม้าจากการซ้ือบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาซ้ือและตน้ทุนอ่ืนท่ีทาํใหโ้ปรแกรมสามารถใชง้านได ้
บริษทัตดัจาํหน่ายโดยวธีิเส้นตรงตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ 5 ปี 

 
2.12.2 สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

 
สิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ประกอบดว้ย สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน (โครงการผลิตไฟฟ้าท่ีใชเ้ช้ือเพลิง 
ชีวมวล) ท่ีกลุ่มกิจการทาํกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์
ประเภทติดตั้งบนพ้ืนดินตามท่ีไดรั้บอนุญาตจาํหน่ายไฟฟ้าท่ีออกโดยกระทรวงเศรษฐกิจการคา้และอุตสาหกรรม ประเทศ
ญ่ีปุ่น (METI Certificate) ซ่ึงกลุ่มกิจการไดก้รรมสิทธ์ิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดงักล่าวมาจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย สิทธิ
ในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าตดัจาํหน่ายโดยวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 15 ปี 4 เดือน และ 20 ปีตามอายขุองสัญญาตามลาํดบั โดยจะเร่ิม
ตดัจาํหน่ายเม่ือกลุ่มกิจการไดเ้ร่ิมดาํเนินการจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชยไ์ด ้

 
2.12.3 สิทธิการใช้ทีด่นิ 

 
ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งของการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพ้ืนดินสําหรับหน่วยงานราชการและ
สหกรณ์ภาคการเกษตรซ่ึงเป็นสัญญาร่วมกนัระหว่างบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงและสหกรณ์แห่งหน่ึงในประเทศไทย บริษทัย่อย 
ไดท้าํขอ้ตกลงในการโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินให้แก่สหกรณ์ภาคการเกษตรเม่ือครบอายุสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าของโดรงการ
ดงักล่าว แต่กลุ่มกิจการยงัคงไวซ่ึ้งสิทธิในการใชท่ี้ดินดงักล่าวตลอดอายสุญัญา ดงันั้นจึงบนัทึกท่ีดินดงักล่าวเป็นสิทธิการใชท่ี้ดิน 
กลุ่มกิจการตดัจาํหน่ายสิทธิการใชท่ี้ดินโดยวธีิเส้นตรงเป็นระยะเวลา 25 ปี ตามอายขุองสญัญา 

 
2.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 
สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีการตดัจาํหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคาตามบญัชีอาจสูงกว่ามูลค่า 
ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  
ซ่ึงหมายถึงจาํนวนท่ีสูงกวา่ระหวา่งมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเลก็ท่ีสุด
ท่ีสามารถแยกออกมาได ้เพื่อวตัถุประสงคข์องการประเมินการดอ้ยค่า สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยม
ซ่ึงรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแลว้ จะถูกประเมินความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน 
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2.14 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณทีีก่ลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 

 
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้น 
ถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทึกในกาํไร
หรือขาดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั้น 
 
สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตาม
สญัญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากวา่  
 
จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู ่ 
โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่าย 
จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่าเพื่อทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสาํหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน
ท่ีเหลืออยู่ สินทรัพยท่ี์ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า 
แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 
 

2.15 เงนิกู้ยืม 
 
เงินกูย้มืรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนการจดัทาํรายการท่ีเกิดข้ึนเงินกูย้มืวดัมูลค่าในเวลาต่อมา
ด้วยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ผลต่างระหว่างเงินท่ีได้รับ (หักด้วยตน้ทุนการจดัทาํรายการท่ีเกิดข้ึน)  
เม่ือเทียบกบัมูลค่าท่ีจ่ายคืนเพื่อชาํระหน้ีนั้นจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้มื 
 
ค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายไปเพื่อให้ไดเ้งินกูม้าจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัทาํรายการเงินกูใ้นกรณีท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะใชว้งเงินกูบ้างส่วน
หรือทั้งหมด ในกรณีน้ีค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทั่งมีการถอนเงิน หากไม่มีหลกัฐานท่ีมีความเป็นไปได้ท่ีจะใช้วงเงิน
บางส่วนหรือทั้ งหมด ค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสําหรับการให้บริการสภาพคล่องและจะตัดจาํหน่ายตาม
ระยะเวลาของวงเงินกูท่ี้เก่ียวขอ้งตามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 
เงินกูย้มืจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขใหเ้ล่ือนชาํระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 
12 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

2.16 ต้นทุนการกู้ยืม 
 
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขตอ้งนาํมารวมเป็นส่วนหน่ึงของราคา
ทุนของสินทรัพยน์ั้น โดยสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขคือสินทรัพยท่ี์จาํเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการเตรียมสินทรัพยน์ั้นให้อยูใ่นสภาพ
พร้อมท่ีจะใช้ไดต้ามประสงค์หรือพร้อมท่ีจะขาย การรวมตน้ทุนการกูย้ืมเป็นราคาทุนของสินทรัพยต์อ้งส้ินสุดลงเม่ือการดาํเนินการ 
ส่วนใหญ่ ท่ีจาํเป็นในการเตรียมสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขให้อยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงค์หรือพร้อมท่ีจะขายไดเ้สร็จส้ินลง
หรือระหวา่งท่ีการดาํเนินการพฒันาสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขหยดุชะงกัลง 
 
รายได้จากการลงทุนท่ีเกิดจากการนําเงินกู้ยืมท่ีกู้มาโดยเฉพาะ ท่ียงัไม่ได้นําไปเป็นรายจ่ายของสินทรัพยท่ี์เข้าเง่ือนไขไปลงทุน 
เป็นการชัว่คราวก่อน ตอ้งนาํมาหกัจากตน้ทุนการกูย้มืท่ีสามารถตั้งข้ึนเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์ 
 
ตน้ทุนการกูย้มือ่ืน ๆ ตอ้งถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดข้ึน 
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2.17 ภาษเีงนิได้งวดปัจจุบันและภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 

 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้ในกาํไร
หรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของ
เจา้ของ ในกรณีน้ี ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของตามลาํดบั 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้
ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ย ดาํเนินงานอยูแ่ละเกิดรายไดเ้พื่อเสียภาษี ผูบ้ริหารจะประเมิน
สถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ ในกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีการนาํกฎหมายภาษี ไปปฏิบติัข้ึนอยู่กบัการตีความ  
จะตั้งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีท่ีเหมาะสมจากจาํนวนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระภาษีแก่หน่วยงานจดัเกบ็ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ตามวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และราคาตามบญัชี 
ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน 
 
อยา่งไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้เร่ิมแรกของรายการสินทรัพยห์รือรายการหน้ีสินท่ีเกิด
จากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุนทั้งทางบญัชีหรือทางภาษี 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือ ท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผล
บงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะนาํไปใชเ้ม่ือสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไดใ้ชป้ระโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มกิจการจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํจาํนวนผลต่าง
ชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจการได้ตั้ งภาษีเงินได้รอตดับัญชีของผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม  
และส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้เวน้แต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ
ผลต่างชัว่คราวมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะไม่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไดใ้นอนาคต 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะ
นาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บ
เป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
 

2.18 ผลประโยชน์พนักงาน 
 
(ก) กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

 
กลุ่มกิจการไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ โดยใชแ้ผนการกาํหนดอตัราจ่ายสมทบโดยท่ีสินทรัพยข์องกองทุนไดแ้ยกออกจาก
สินทรัพยข์องบริษทัและบริหารโดยจดัการกองทุน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินเขา้สมทบกองทุนจากพนกังานและ
บริษทั เงินจ่ายสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพของบริษทับนัทีกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีไดจ่้ายเงินสมทบนั้น 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.18 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 
(ข) ผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ

 
กลุ่มกิจการจดัให้มีผลประโยชน์พนกังานหลงัการเลิกจา้งเพื่อจ่ายให้แก่พนกังานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย จาํนวนเงิน
ดงักล่าวข้ึนอยูก่บัฐานะเงินเดือนและจาํนวนปีท่ีพนักงานทาํงานให้บริษทันบัถึงวนัท่ีส้ินสุดการทาํงานท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานคาํนวนโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ตามเกณฑ์
คณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial Technique) โดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระ ซ่ึงเป็นการประมาณจากมูลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายในอนาคต โดยคาํนวณบทพื้นฐานของเงินเดือนพนกังาน อตัราการลาออก อายจุนถึงเกษียณ 
อตัราการตาย อายงุาน และปัจจยัอ่ืน ๆ และคาํนวนคิดลดโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกลุเงิน
เดียวกบัสกลุเงินท่ีจะจ่ายภาระผกูพนั และวนัครบกาํหนดของหุน้กูใ้กลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งชาํระภาระผกูพนักองทุนบาํเหน็จ
บาํนาญ กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัเกิดข้ึนจากการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง 
ขอ้สมมติฐานจะตอ้งรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นภายใตก้าํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน และไดร้วมอยูใ่นกาํไรสะสมใน 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ 
 
ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในงบกาํไรหรือขาดทุน 
 

2.19 ประมาณการหนีสิ้น 
 
กลุ่มกิจการจะบันทึกประมาณการหน้ีสิน ซ่ึงไม่รวมถึงประมาณการหน้ีสินสําหรับผลตอบแทนพนักงาน อนัเป็นภาระผูกพนั 
ในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงท่ีจดัทาํไว  ้อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงการชําระภาระผูกพนันั้ น 
มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะส่งผลใหบ้ริษทัตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

 
กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจาํนวนประมาณการหน้ีสิน โดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายท่ีคาดว่าจะตอ้งนาํมาจ่ายชาํระภาระผูกพนั 
โดยใช้อตัราก่อนภาษีซ่ึงสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเส่ียงเฉพาะของ
หน้ีสินท่ีกาํลงัพิจารณาอยู ่การเพิ่มข้ึนของประมาณการหน้ีสินเน่ืองจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่าย 
 

2.20 เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล 
 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับรู้ดว้ยราคานโยบาย เม่ือกลุ่มบริษทัมีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุผลว่าจะไดรั้บการอุดหนุนนั้นและกลุ่มกิจการ 
จะปฏิบติัตามเง่ือนไขของเงินอุดหนุนท่ีกาํหนดไว ้
 
เงินอุดหนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายไดจ้ากการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยจ์ะรับรู้เป็นรายไดใ้นกาํไรหรือขาดทุนอย่างเป็น
ระบบตลอดระยะเวลาซ่ึงกิจการรับรู้ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนท่ีไดรั้บการชดเชย 



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

27 

 
2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.21 ทุนเรือนหุ้น 

 
หุน้สามญัจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ 
 
ตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซ้ือหุ้นท่ีจ่ายออกไปจะแสดงรายการดงักล่าว ซ่ึงสุทธิจากภาษี 
ไวเ้ป็นรายการหกัในส่วนของเจา้ของ โดยนาํไปหกัจากส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการออกหุน้ดงักล่าว 
 

2.22 การรับรู้รายได้ 
 
รายไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีจะไดรั้บจากการขายสินคา้และบริการซ่ึงเกิดข้ึนจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มกิจการ รายไดจ้าก
การขายรวมถึงเงินส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าสุทธิจากการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั (ค่า ft) และค่าดาํเนินการของการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคซ่ึงจะแสดงดว้ยจาํนวนเงินสุทธิจากภาษีขายรวม โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มกิจการสาํหรับงบการเงินรวม รายได้
จากการขายสินคา้รับรู้เม่ือผูซ้ื้อรับโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสาํคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ 
 
รายไดค่้าบริหารจดัการจะรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการเสร็จส้ินแลว้ 
 
รายไดด้อกเบ้ียตอ้งรับรู้ตามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 
รายไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผลนั้นเกิดข้ึน 
 

2.23 การจ่ายเงนิปันผล 
 
เงินปันผลท่ีจ่ายไปยงัผูถื้อหุน้ของบริษทัจะรับรู้ในดา้นหน้ีสินในงบการเงินของกลุ่มกิจการในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้
ของกลุ่มกิจการไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
 

2.24 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
 
ส่วนงานดาํเนินงานได้ถูกรายงานในลกัษณะเดียวกับรายงานภายในท่ีนําเสนอให้ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงาน  
ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังานของ 
ส่วนงานดาํเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือ คณะกรรมการบริษทั ท่ีทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
 



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

28 

 
3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ 

 
3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงนิ 

 
กิจกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงได้แก่ ความเส่ียงจากตลาด (รวมถึงความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียน ความเส่ียงดา้นมูลค่ายติุธรรมอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงดา้นกระแสเงินสดอนัเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงดา้นราคา) ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ และความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง แผนการจดัการ
ความเส่ียงโดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเนน้ความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวธีิการลดผลกระทบท่ีทาํใหเ้สียหายต่อผลการ
ดาํเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้ 
 
การจดัการความเส่ียงดาํเนินงานของกลุ่มกิจการ เป็นไปตามนโยบายท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการ
จะช้ีประเดน็ ประเมิน และป้องกนัความเส่ียงทางการเงินดว้ยการร่วมมือกนัทาํงานอยา่งใกลชิ้ดกบัหน่วยปฏิบติังานต่าง ๆ ภายในกลุ่มกิจการ 
คณะกรรมการบริษทัจะกาํหนดหลกัการโดยภาพรวมเพื่อจดัการความเส่ียงและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถึง
นโยบายสาํหรับความเส่ียงท่ีเฉพาะเจาะจง เช่น ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ความเส่ียงอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียง
การให้สินเช่ือ การใชต้ราสารทั้งท่ีเป็นอนุพนัธ์ทางการเงินและไม่ใช่อนุพนัธ์ทางการเงินและการลงทุนโดยใชส้ภาพคล่องส่วนเกิน 
ในการจดัการความเส่ียง 
 
3.1.1 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 
เน่ืองจากกลุ่มกิจการประกอบธุรกิจการผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์กลุ่มกิจการได้ทาํสัญญา
รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้ากับผูรั้บจ้างต่างประเทศและการดําเนินงานระหว่างประเทศจึงย่อมมีความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดจากสกุลเงินท่ีหลากหลาย โดยมีสกุลเงินหลกัเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและสกุลเงิน
เยนญ่ีปุ่น ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเกิดข้ึนจากรายการธุรกรรมในอนาคต การรับรู้รายการของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
และเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ กลุ่มกิจการยงัไม่มีการป้องความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าวเน่ืองจาก
บริษทัมีการลงทุนและขอสินเช่ือเป็นเงินสกลุเดียวกบัรายรับ (รายจ่าย) ท่ีบริษทัจะไดรั้บ (จ่าย) ในอนาคต 
 
บริษทัไดใ้หเ้งินกูย้มืแก่บริษทัยอ่ยในต่างประเทศเป็นสกุลเงินเยนญ่ีปุ่น จึงมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน บริษทัไดป้้องกนั
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าวโดยทาํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินและดอกเบ้ียกบัธนาคารพาณิชย์
แห่งหน่ึง 
 

3.1.2 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 
 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียของบริษทัเกิดจากการกูย้ืมเงินแบบวงเงินกูสิ้นเช่ือโครงการจากธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงกูด้ว้ยอตัรา
ดอกเบ้ียแบบลอยตวั โดยระยะเวลาการให้สินเช่ือและอตัราดอกเบ้ียข้ึนอยูก่บัเครดิตของผูกู้แ้ต่ละรายเป็นสําคญัซ่ึงจะทาํให้
บริษทัมีความเส่ียงดา้นกระแสเงินสดท่ีเกิดจากอตัราดอกเบ้ีย 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 

 
3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 

 
3.1.3 ความเส่ียงด้านการพึง่พาลูกค้ารายใหญ่ 

 
กลุ่มกิจการมีลูกคา้รายใหญ่ คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง ซ่ึงเป็นผูรั้บซ้ือไฟฟ้าท่ีกลุ่มบริษทัผลิตได้
ทั้งหมดตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าซ่ึงได้กาํหนดจาํนวนหรือปริมาณและราคารับซ้ือไวอ้ย่างแน่นอนในแต่ละช่วงเวลาตาม
นโยบายการสนบัสนุนการผลิตและการใชไ้ฟฟ้าจากพลงังานทดแทนของสาํนกังานนโยบายและพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
ดงันั้น หากมีการบอกเลิกสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจากลูกคา้รายดงักล่าว อาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการ
อยา่งมีนยัสาํคญั  
 

3.1.4 ความเส่ียงจากปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้น้อยกว่าท่ีประมาณการไว้ 
 
ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยอ์าจไดรั้บผลกระทบจาการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  
และภยัธรรมชาติ โดยปัจจยัดงักล่าวส่งผลให้กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีจะสามารถผลิตไฟฟ้าไดน้้อยกว่าปริมาณท่ีคาดการณ์ไว ้  
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละผลประกอบการของกลุ่มกิจการเช่นเดียวกบัผูป้ระกอบการโดยทัว่ไปในอุตสาหกรรม 
 

3.1.5 ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหนี ้
 
ตามขอ้กาํหนดของเงินกูสิ้นเช่ือโครงการจากธนาคารพาณิชย ์กลุ่มกิจการมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินตามท่ีได้
ระบุไวใ้นสัญญาเงินกู ้เช่น การดาํรงสัดส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี และการรักษาสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
เป็นตน้ หากบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินดงักล่าว กลุ่มกิจการอาจมีความเส่ียงท่ีจะถูกเรียกชาํระหน้ีคืน 
ทั้งจาํนวนในทนัที 
 

3.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงการวิเคราะห์เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่าง
ของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 
 ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั (ขอ้มูลระดบัท่ี 1) 
 ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบัท่ี 1 ทั้งท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคา) หรือ

โดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคา) สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น (ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 
 ข้อมูลสําหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินซ่ึงไม่ได้มาจากข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้)  

(ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 

 
3.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าและรับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 

ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล
 ระดบัท่ี 1 ระดบัที ่2 ระดบัที ่3 รวม

บาท บาท บาท บาท
สินทรัพย์ 
สินทรัพย์ทางการเงินทีรั่บรู้มูลค่ายุติธรรมผ่านงบกําไรขาดทุน 
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (หมายเหตุ 9) - 30,389,235 - 30,389,235
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่ายติุธรรมอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้ืมและมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
เปิดเผยรวมอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 ขอ้ 19 และขอ้ 11 ตามลาํดบั 
 

4 ประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพนิิจ 
 
การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพินิจ ไดมี้การประเมินทบทวนอยา่งต่อเน่ือง และอยูบ่นพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและ
ปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 
 
4.1   ประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั และข้อสมมติฐาน 
 

กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ข้อสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบญัชี 
อาจไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณทางการบญัชีท่ีสาํคญัและขอ้สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอยา่งเป็นสาระสาํคญัท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิด 
การปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงัน้ี 
 
(ก) อาคารและอุปกรณ์ 

 
ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการอายกุารใชง้าน และมูลค่าคงเหลือ สาํหรับอาคารและอุปกรณ์ โดยฝ่ายบริหารจะทบทวนค่าเส่ือมราคา
เม่ืออายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือมีความแตกต่างไปจากประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์
ท่ีเส่ือมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านเน่ืองจากการขายหรือเลิกใช ้

 
(ข) ประมาณการการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

 
กลุ่มกิจการทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ตามท่ีไดก้ล่าวในหมายเหตุขอ้ 2.13 มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพย์
ท่ีก่อใหเ้กิดเงินสด พิจารณาจากการคาํนวณมูลค่าจากการใช ้การคาํนวณดงักล่าวอาศยัการประมาณการ หากประมาณการตน้ทุน
ของเงินทุนก่อนภาษีท่ีใชใ้นการคาํนวณกระแสเงินสดคิดลดสูงกวา่ร้อยละ 10 ของอตัราท่ีผูบ้ริหารประมาณไว ้(เช่น ร้อยละ 7.15 
แทนท่ีจะเป็นร้อยละ 6.50) กลุ่มกิจการไม่ตอ้งรับรู้ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์พิ่มเติม  
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4 ประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ) 

 
4.1 ประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั และข้อสมมติฐาน (ต่อ) 

 
(ค) ภาษีเงินได ้

 
กลุ่มกิจการมีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นหลายประเทศ ในการประมาณหน้ีสินภาษีเงินไดต้อ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งเป็นสาระสาํคญั 
เน่ืองจากมีรายการคา้และการคาํนวณจาํนวนมากท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้
ท่ีคาดว่าจะเกิด โดยใช้เกณฑ์การประมาณภาษีส่วนเพิ่มท่ีจะถึงกาํหนดชาํระ ผลแตกต่างระหว่างภาษีเงินได้ท่ีชาํระจริงกับ
ประมาณการจะกระทบต่อภาษีเงินได ้และสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีในงวดท่ีมีการประมาณการ 

 
(ง) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดแ้ละหน้ีสินภาษีเงินไดจ้ะรับรู้จากผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน กบัมูลค่า
คงเหลือตามบัญชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผูบ้ริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทจะมี 
ความเป็นไปไดอ้ย่างสูงท่ีจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพื่อใช้กลบัรายการสินทรัพยภ์าษีเงินได ้กลุ่มกิจการใช้ขอ้สมมติฐาน 
ในการประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต และช่วงเวลาท่ีจะใชผ้ลแตกต่างชัว่คราวนั้น การเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐานดงักล่าว
ในแต่ละงวดอาจทาํใหมี้ผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อสถานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 
(จ) ภาระผกูพนับาํเหน็จบาํนาญ 

 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนับาํเหน็จบาํนาญข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยัท่ีใชใ้นการคาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยมี 
ขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัราคิดลด การเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐานเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อ
มูลค่าของภาระผกูพนับาํเหน็จบาํนาญ 

 
กลุ่มกิจการไดพ้ิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัราดอกเบ้ียท่ีควรจะใชใ้นการกาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของ
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุในการพิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสม
กลุ่มกิจการพิจารณาใช้ อัตราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบัตรรัฐบาลซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินท่ีต้องจ่ายชําระ
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ และมีอายุครบกําหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาท่ีต้องจ่ายชําระภาระผูกพันผลประโยชน์ 
เม่ือเกษียณอายท่ีุเก่ียวขอ้ง 

 
ขอ้สมมติฐานหลกัสาํหรับภาระผกูพนับาํเหน็จบาํนาญอา้งอิงกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในตลาด ขอ้มูลเพิ่มเติมเปิดเผยในหมายเหตุ 20 

 
หากอตัราคิดลดท่ีใชเ้ปล่ียนแปลงไปร้อยละ 0.5 จากท่ีผูบ้ริหารคาดการณ์ไว ้มูลค่าภาระผูกพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายจุะ
เพิ่มข้ึน 0.40 ลา้นบาท หรือลดลง 0.34 ลา้นบาท 

 
4.2 การใช้ดุลยพนิิจทีสํ่าคญัในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี 
 

การรวมงบการเงินของกิจการท่ีกลุ่มกิจการถือหุน้นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ในการจดัทาํงบการเงินรวม 
 
ผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาแลว้ว่ากลุ่มกิจการมีอาํนาจควบคุมทางพฤตินัย (de facto control) เหนือบริษทับางสวรรค์ กรีน จาํกดั ถึงแมว้่า 
จะถือหุน้นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของสิทธิในการออกเสียงแต่กลุ่มกิจการเป็นผูถื้อหุน้เพียงรายเดียวท่ีมีสิทธิในการออกเสียง 
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5 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 

 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของบริษทันั้นเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มกิจการเพื่อ
สร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือลดตน้ทุนของ
เงินทุน 
 
ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ การคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ การออกหุน้ใหม่ 
หรือการขายทรัพยสิ์นเพื่อลดภาระหน้ีสิน นอกจากน้ี กลุ่มกิจการจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการท่ีระบุไวใ้นสัญญาเงินกู ้ 
(ในหมายเหตุขอ้ 19)  
 

6 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
 
กลุ่มกิจการดาํเนินธุรกิจในการผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์โดยดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย และประเทศญ่ีปุ่น  
กลุ่มกิจการเปิดเผยส่วนงานท่ีรายงานโดยจาํแนกส่วนงานตามภูมิศาสตร์ ไดแ้ก่ส่วนงานในประเทศไทยและในต่างประเทศ ส่วนงานดาํเนินงาน
ได้ถูกรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีนาํเสนอให้ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น 
การดาํเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงาน ซ่ึงพิจารณาว่าคือ 
ประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหาร 
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6 ข้อมูลตามส่วนงาน (ต่อ) 

 
ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงานภูมศิาสตร์ 
 
 สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม (ล้านบาท) 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ตดัรายการระหว่างกัน 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 
           

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 277.55 403.31 78.36 48.67 355.91 451.98 (87.60) (14.78) 268.31 437.20 
รายไดเ้งินปันผล 451.50 441.95 - - 451.50 441.95 (451.50) (441.95) - - 
ตน้ทุนการดาํเนินงาน (139.33) (125.21) (44.20) (31.86) (183.53) (157.07) 6.29 7.56 (177.24) (149.51) 
กาํไรจากการดาํเนินงาน 589.72 720.05 34.16 16.81 623.88 736.86 (532.81) (449.17) 91.07 287.69 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (112.20) (91.52) (26.73) (18.80) (138.93) (110.32) 3.97 - (134.96) (110.32) 
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนหกัตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเสื่อมราคา    
   และค่าตดัจาํหน่าย 477.52 628.53 7.43 (1.99) 484.95 626.54 (528.84) (449.17) (43.89) 177.37 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (5.48) (3.63) - - (5.48) (3.63) - - (5.48) (3.63) 
ตน้ทุนทางการเงิน (169.96) (49.32) (62.21) (10.75) (232.17) (60.07) 119.67 0.14 (112.50) (59.93) 
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลี่ยน (69.22) (42.60) (10.05) - (79.27) (42.60) 71.03 - (8.24) (42.60) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากกิจการที่ควบคุมร่วมกนั 586.96 575.92 - - 586.96 575.92 - - 586.96 575.92 
ผลการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 819.82 1,108.90 (64.83) (12.74) 754.99 1,096.16 (338.14) (449.03) 416.85 647.13 
รายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษีเงินได ้ (2.25) (30.12) (0.74) 0.15 (2.99) (29.97) - - (2.99) (29.97) 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 817.57 1,078.78 (65.57) (12.59) 752.00 1,066.19 (338.14) (449.03) 413.86 617.16 
    
รวมสินทรัพย์  12,218.44 8,374.87 
           

รวมหนีส้ิน  7,437.70 3,789.45 
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7 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
  

เงินสดในมือ 117,924 100,027 60,000 50,000
เงินฝากธนาคาร 424,634,382 976,937,351 31,963,034 496,957,854
 424,752,306 977,037,378 32,023,034 497,007,854
 
ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารมีอตัราถวัเฉล่ียประมาณร้อยละ 0.4 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 0.4 ต่อปี) 
 

8 เงนิฝากธนาคารทีม่ข้ีอจํากัดในการเบิกใช้ 
 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะสั้นไดแ้ก่ เงินฝากบญัชีพกัท่ีบริษทัไดเ้ปิดสําหรับวตัถุประสงค์เฉพาะเพื่อจ่ายเงินตน้และดอกเบ้ียหุ้นกู ้  
เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากกระแสรายวนัท่ีบริษทัยอ่ยไดจ้าํนาํ และโอนสิทธิเรียกร้องไวก้บัผูใ้หกู้เ้พื่อคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือตามเง่ือนไข
การใชจ่้าย และขั้นตอนการเบิกถอนสาํหรับวตัถุประสงคเ์ฉพาะตามเง่ือนไขในสญัญาเงินกูย้มืระยะยาว 
 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาวได้แก่ เงินฝากออมทรัพยท่ี์บริษทันําไปคํ้ าประกนัการใช้ไฟฟ้า และบริษทัย่อยได้เปิดไวส้ําหรับ
วตัถุประสงคเ์ฉพาะตามเง่ือนไขในสัญญาเงินกูย้มืระยะยาว เงินฝากประจาํของบริษทัไดจ้าํนาํไวก้บัผูใ้หกู้เ้พื่อคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือสาํหรับ
บริษทัย่อยสองแห่ง และบริษทัย่อยแห่งหน่ึงท่ีถูกนาํไปผูกกบัหนังสือสัญญาคํ้ าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า กบั การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค 
 

9 เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 
ความเคล่ือนไหวของเงินลงทุนชัว่คราว มีดงัน้ี 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 หลักทรัพย์เพื่อค้า
หลักทรัพย์ทีถื่อไว้จน 

ครบกําหนดภายใน 1 ปี รวม
 บาท บาท บาท
  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 67,647,401 499,159,808 566,807,209
ซ้ือเพิ่ม 756,000,000 1,250,607,505 2,006,607,505
จาํหน่าย (303,247,432) (505,767,313) (809,014,745)
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม 566,482 - 566,482
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 520,966,451 1,244,000,000 1,764,966,451
ซ้ือเพิ่ม 2,310,000,000 7,233,343 2,317,233,343
จาํหน่าย (2,799,902,056) (1,187,549,305) (3,987,451,361)
โอนออก - (23,020,000) (23,020,000)
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม (675,160) - (675,160)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 30,389,235 40,664,038 71,053,273
 
ในระหวา่งปี พ.ศ. 2560 บริษทัโอนเงินฝากประจาํ จาํนวน 23.02 ลา้นบาท ไปเป็นเงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการในการเบิกใชส้าํหรับคํ้าประกนั
วงเงินกูใ้หก้บับริษทัยอ่ย 
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9 เงนิลงทุนช่ัวคราว (ต่อ) 

 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 หลักทรัพย์ทีถื่อไว้จน
 หลักทรัพย์เพื่อค้า ครบกําหนดภายใน 1 ปี รวม
 บาท บาท บาท
 

ราคาทุนของเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 30,097,944 40,664,038 70,761,982
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม 291,291 - 291,291
 30,389,235 40,664,038 71,053,273
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนอา้งอิงจากราคาเสนอซ้ือในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง ณ วนัท่ีในงบการเงิน มูลค่ายุติธรรมน้ีถูกจดัอยู่ในระดบัท่ี 2  
ของลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
 

10 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  
 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
  

ลูกหน้ีการคา้ 18,946,067 16,060,019 - 295
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - -
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 18,946,067 16,060,019 - 295
  
ลูกหน้ีและเงินทดรองจ่ายแก่  
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 30 ข) 3,676,881 225,261,791 90,317,119 266,163,955
ลูกหน้ีค่าหุน้คา้งชาํระ (หมายเหตุ 30 ข) - - 174,499,990 -
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 14,344,448 7,490,441 2,524,886 2,530,416
เงินปันผลคา้งรับ (หมายเหตุ 30 ข) 119,000,021 78,750,014 119,000,021 83,200,013
ลูกหน้ีอ่ืน 15,898,621 3,667,963 14,382,726 3,141,332
เงินทดรองจ่าย 19,091,168 18,764,047 16,881,456 18,065,200
รวมลูกหน้ีอ่ืน 172,011,139 333,934,256 417,606,198 373,100,916
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - -
ลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 172,011,139 333,934,256 417,606,198 373,100,916
     

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 190,957,206 349,994,275 417,606,198 373,101,211
 
ลูกหน้ีการคา้ขา้งตน้เป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 
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สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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11 สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ 

 
บริษทัให้เงินกู้ยืมแก่บริษทัย่อยในต่างประเทศเป็นสกุลเยนเงินญ่ีปุ่นและได้ป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนโดยการทาํสัญญา
แลกเปล่ียนสกลุเงินและดอกเบ้ียกบัธนาคารพาณิชย ์
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ลูกหน้ีตามสญัญาแลกเปล่ียนสุทธิ มีดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท
  

  
ลูกหน้ีสญัญาแลกเปล่ียน 2,261,992,000 -
เจา้หน้ีสญัญาแลกเปล่ียน (2,180,210,538) -

ลูกหน้ีสญัญาแลกเปล่ียนสุทธิ 81,781,462 -
 
สญัญาแลกเปล่ียนในงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 สามารถจดัประเภทไดด้งัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท
  

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ระยะสั้น 10,194,000 -
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ระยะยาว 71,587,462 -
  

รวมลูกหน้ีสญัญาแลกเปล่ียนสุทธิ 81,781,462 -
 
 



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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11 สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ (ต่อ) 

 
มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาแลกเปล่ียน 
 
มูลค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวมและ 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 มูลค่ายุตธิรรม 
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท
  

สญัญาท่ีมีมูลค่ายติุธรรมเชิงบวก (กาํไร) 82,303,085 -
 

12 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
  

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 10,344,497 3,768,061 10,327,109 3,346,781
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 8,357,936 313,384 390,618 184,288
อ่ืน ๆ 254,796 4,942,956 196,460 225,500
 18,957,229 9,024,401 10,914,187 3,756,569
 



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และเงนิลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน 

 
13.1 เงนิลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน 

 
การเปล่ียนแปลงของเงนิลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 บาท บาท
  

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,615,091,815 350,000,130
ส่วนแบ่งกาํไร 586,956,733 -
เงินปันผลรับ (451,500,039) -
ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 1,750,548,509 350,000,130
 
ลกัษณะของเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัใน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี 
 

 
* บริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่นอกเหนือจากท่ีบริษทัถือหุน้ทางตรงจาํนวน 1 หุน้ 
 
บริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จาํกดั ประกอบธุรกิจการลงทุนและบริษทั สยามโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จาํกดั ประกอบธุรกิจผลิตและ
จาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์บริษทัทั้งสองแห่งเป็นบริษทัจาํกดัและหุ้นของบริษทัไม่มีการเสนอซ้ือขายในตลาด 
โดยมีบริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) และบริษทัถือหุน้ร่วมกนัในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าว 

   สัดส่วนของ 
 ประเภทของ ประเทศ ส่วนได้ส่วนเสีย ลักษณะ
 ธุรกิจ ทีจ่ดทะเบียน (ร้อยละ) ความสัมพนัธ์ วธีิการวดัมูลค่า
    

กิจการท่ีควบคุมร่วมกันที ่    
   บริษทัถือหุ้นโดยตรง    
บริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จาํกดั การลงทุน ไทย 60 หมายเหตุ 1 วธีิส่วนไดเ้สีย
    
กิจการท่ีควบคุมร่วมกันทีถื่อหุ้นโดย    
   บริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จาํกัด    
บริษทั สยาม โซล่าร์เอน็เนอร์ยี ่1  ผลิตและ   
   จาํกดั* จาํหน่าย   
 กระแสไฟฟ้า ไทย 60 หมายเหตุ 1 วธีิส่วนไดเ้สีย



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และเงนิลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน (ต่อ) 

 
13.1 เงนิลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน (ต่อ) 

 
ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปสําหรับกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน 
 
เน่ืองจากบริษทั สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จาํกดั เป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จาํกดั งบการเงินจึงถูกรวมใน 
งบการเงินรวมของบริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จาํกดั  
 
งบการเงินรวมของบริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จาํกดั สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 
งบแสดงฐานะการเงนิรวมโดยสรุป 
 
 งบการเงนิรวมของ 
 บริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จํากัด 
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท
  

ส่วนทีห่มุนเวยีน  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,281,196 1,314,018
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (ไม่รวมเงินสด) 578,058,285 554,429,658
สินทรัพยห์มุนเวยีนรวม 580,339,481 555,743,676
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวยีน (ไม่รวมเจา้หน้ีการคา้) (537,750,000) (537,750,000)
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (รวมเจา้หน้ีการคา้) (242,049,395) (234,129,727)
หน้ีสินหมุนเวยีนรวม (779,799,395) (771,879,727)
  

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน  
สินทรัพย ์ 5,377,680,138 5,706,471,224
หน้ีสินทางการเงิน (2,397,040,574) (2,934,790,574)
  

สินทรัพย์สุทธิ 2,781,179,650 2,555,544,599
 



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และเงนิลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน (ต่อ) 

 
13.1 เงนิลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน (ต่อ) 

 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมโดยสรุป 
 งบการเงนิรวมของ 
 บริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จํากัด 
 สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท
  

รายไดจ้ากการขาย 476,376,575 479,801,801
รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า 1,004,356,047 998,436,491
ตน้ทุนขาย (337,836,613) (327,599,335)
กําไรขั้นต้น 1,142,896,009 1,150,638,957
รายไดอ่ื้น 74,863,474 37,997,587
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (82,182,508) (45,322,457)
ตน้ทุนทางการเงิน (150,235,956) (177,710,811)
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 985,341,019 965,603,276
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (7,079,798) (5,731,647)
กําไรหลังภาษจีากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 978,261,221 959,871,629
 
ขอ้มูลขา้งตน้เป็นจาํนวนท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้
ดงักล่าว) ตามวิธีส่วนได้เสีย (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.4) กลุ่มกิจการรับรู้ผลประกอบการของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั
ดงักล่าวไวใ้นรายการส่วนแบ่งกาํไรจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จตามสดัส่วนท่ีกลุ่มกิจการมีส่วนไดเ้สีย 
 
 



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และเงนิลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน (ต่อ) 

 
13.1 เงนิลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน (ต่อ) 

 
การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 
 
การกระทบยอดรายการระหวา่งขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในการร่วมคา้ 
 
 บริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จํากัด 
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท
  

ข้อมูลการเงนิโดยสรุป  
  

สินทรัพย์สุทธิ ณ วนัส้ินปี 2,781,179,650 2,555,544,599
รายการกระทบยอด :   
ผลต่างจากการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจ  
    ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 136,564,757 136,275,093
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (163,558) -
  
สินทรัพย์สุทธิหลังกระทบยอด ณ วนัส้ินปี 2,917,580,849 2,691,819,692
ส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ร้อยละ 60) 1,750,548,509 1,615,091,815
มูลค่าตามบัญชี 1,750,548,509 1,615,091,815
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จาํกดั ไดน้าํใบหุ้นของเงินลงทุนในบริษทั สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 
จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ท่ีมีราคาตามบญัชี 1,080 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 1,080 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัยอ่ยไดรั้บ
จากธนาคารพาณิชย ์และบริษทั สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จาํกดั ไดน้าํท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรท่ีมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 
5,205 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 5,436 ลา้นบาท) และเงินฝากธนาคารจาํนวน 489 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 461 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงิน
สินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์
 
บริษทัไดน้าํใบหุ้นของเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัทั้งจาํนวนไปจดจาํนาํไวก้บัผูใ้ห้กูเ้พื่อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้ าประกนัวงเงิน
สินเช่ือท่ีกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์
 



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และเงนิลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน (ต่อ) 

 
13.2 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 
บริษทัมีบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ดงัต่อไปน้ี 
  สัดส่วนของหุ้นสามญั 
 สัดส่วนของหุ้นสามญั ทีถื่อโดยส่วนได้เสียทีไ่ม่ม ี
 ทีถื่อโดยบริษทัใหญ่ อํานาจควบคุม 
 ประเทศที่ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 ประเภทของธุรกิจ จดทะเบียน ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท
  

บริษทัย่อยทีบ่ริษทัถือหุ้นโดยตรง  
   บริษทั ทีเอสอี รูฟทอป จาํกดั การลงทุน ไทย 100 100 - -
   บริษทั โซล่าร์ วซิิเบิล จาํกดั การใหบ้ริการ ไทย 100 100 - -
 บาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า  
   TSE Group International Pte. Ltd. การลงทุน สิงคโปร์ 100 100 - -
   Solar Assets Pte. Ltd. การลงทุน สิงคโปร์ 100 100 - -
   บริษทั เดอะ โซล่าร์ เอิร์ธ จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย ไทย - 100 - -
 กระแสไฟฟ้า  
   บริษทั คลีน รีนิวเอเบิล จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย ไทย - 100 - -
 กระแสไฟฟ้า  
   บริษทั บางสวรรค ์กรีน จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย ไทย - 49 - 51
 กระแสไฟฟ้า  
   บริษทั ออสการ์ เซฟ เดอะ เวลิด ์จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย ไทย 70 70 30 30
 กระแสไฟฟ้า  
   บริษทั ทีเอสอี โอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จาํกดั การลงทุน ไทย 100 - - -
   บริษทั โซล่าร์ คอมมูนิต้ี จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย ไทย 100 - - -
 กระแสไฟฟ้า  
   บริษทั เวิลด ์โซล่าร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย ไทย 100 - - -
 กระแสไฟฟ้า  
   บริษทั ไทย คอมมูนิต้ี  เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย ไทย 100 - - -
   กระแสไฟฟ้า  
  
บริษทัย่อยทีถื่อหุ้นโดย บริษทั ทเีอสอี รูฟทอป จํากัด  
   บริษทั กรีน รูฟทอป จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย ไทย 100 100 - -
 กระแสไฟฟ้า  
   บริษทั นอร์ท รูฟทอป จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย ไทย 100 100 - -
 กระแสไฟฟ้า  
   บริษทั ลคัก้ี โซล่าร์ จาํกดั  ผลิตและจาํหน่าย ไทย 100 100 - -
 กระแสไฟฟ้า  
   บริษทั แชมป์ เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั  ผลิตและจาํหน่าย ไทย 100 100 - -
 กระแสไฟฟ้า  
   บริษทั รูฟ เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั  ผลิตและจาํหน่าย ไทย 100 100 - -
 กระแสไฟฟ้า  
   บริษทั เวลิด ์โซล่าร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย ไทย - 100 - -
 กระแสไฟฟ้า  
บริษทัย่อยทีถื่อหุ้นโดย บริษทั โซล่าร์ วซิิเบิล จํากัด  
   บริษทั ไทย คอมมูนิต้ี เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย ไทย - 100 - -
 กระแสไฟฟ้า  
   บริษทั ซนั ฟิวเจอร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย ไทย - 100 - -
 กระแสไฟฟ้า  
   บริษทั โซล่าร์ คอมมูนิต้ี จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย ไทย - 100 - -
 กระแสไฟฟ้า  
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และเงนิลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน (ต่อ) 
 

13.2 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

บริษทัมีบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 
  สัดส่วนของหุ้นสามญั
 สัดส่วนของหุ้นสามญั ทีถื่อโดยส่วนได้เสียทีไ่ม่ม ี
 ทีถื่อโดยบริษทัใหญ่ อํานาจควบคุม 
 ประเทศที่ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 ประเภทของธุรกิจ จดทะเบียน ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท
  

บริษทัย่อยทีถื่อหุ้นโดยบริษทั ไทย คอมมูนิตี ้  
   เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด   
   บริษทั บางสวรรค ์กรีน จาํกดั  ผลิตและจาํหน่าย ไทย 49 - 51 -
 กระแสไฟฟ้า    
   บริษทั ซนั ฟิวเจอร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย ไทย 100 - - -
 กระแสไฟฟ้า  
   บริษทั เดอะ โซล่าร์ เอิร์ธ จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย ไทย 100 - - -
 กระแสไฟฟ้า  
   บริษทั คลีน รีนิวเอเบิล จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย ไทย 100 - - -
       กระแสไฟฟ้า  
บริษทัย่อยทีถื่อหุ้นโดย TSE Group International Pte. Ltd  
   Eco Solar Aizu GK ผลิตและจาํหน่าย ญ่ีปุ่น 97 97 3 3
 กระแสไฟฟ้า  
   Ishikawa Hanamizuki 1 GK ผลิตและจาํหน่าย ญ่ีปุ่น 97 97 3 3
 กระแสไฟฟ้า  
บริษทัย่อยทีถื่อหุ้นโดย  Solar Assets Pte. Ltd.   
   Ibaraki Ushiku 1 GK ใหเ้ช่าท่ีดิน ญ่ีปุ่น 100 100 - -
บริษทัย่อยทีถื่อหุ้นโดยบริษทั ทเีอสอี   
    โอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จํากัด  
       Onikoube Solar Power Pte. Ltd. การลงทุน สิงคโปร์ 100 - - -
       Solar Mountain Pte. Ltd. การลงทุน สิงคโปร์ 100 - - -
บริษทัย่อยทีถื่อหุ้นโดย Onikoube Solar Power Pte. Ltd.  
    PurpleSol GK ผลิตและจาํหน่าย ญ่ีปุ่น 100 - - -
 กระแสไฟฟ้า  
  
บริษทัย่อยทีถื่อหุ้นโดย Solar  Mountain Pte. Ltd.  
    SolarOne GK ใหเ้ช่าท่ีดิน ญ่ีปุ่น 100 - - -
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และเงนิลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน (ต่อ) 

 
13.2 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
การเปล่ียนแปลงของเงนิลงทุนในบริษทัย่อยในระหว่างปี มดีงันี ้
 
  งบการเงนิ
  เฉพาะกิจการ
  บาท
  

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ  1,390,223,881
เงินลงทุนเพิ่มข้ึน  1,073,275,386
เงินลงทุนเพิ่มข้ึนจากการจดัโครงสร้างบริษทัภายในกลุ่มกิจการ  50,249,985
เงินลงทุนลดลงจากการจดัโครงสร้างบริษทัภายในกลุ่มกิจการ  (174,499,985)
ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ  2,339,249,267
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการได้จดัโครงสร้างภายในใหม่โดยการโอนหุ้นของบริษทัย่อยระหว่างกันภายในกลุ่มกิจการท่ี 
ราคาตามบญัชีของเงินลงทุน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

ช่ือบริษทัย่อย ผู้โอน ผู้รับโอน เงนิลงทุนล้านบาท
    

บริษทั เวลิด ์โซล่าร์ จาํกดั บริษทั ทีเอสอี รูฟทอป จาํกดั บริษทั ไทย โซลาร์ เอน็เนอร์ยี ่
จาํกดั (มหาชน) 

0.25

บริษทั โซล่าร์ คอมมูนิต้ี จาํกดั บริษทั โซล่าร์ วซิิเบิล จาํกดั บริษทั ไทย โซลาร์ เอน็เนอร์ยี ่
จาํกดั (มหาชน) 

25

บริษทั ไทย คอมมูนิต้ี เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั บริษทั โซล่าร์ วซิิเบิล จาํกดั บริษทั ไทย โซลาร์ เอน็เนอร์ยี ่
จาํกดั (มหาชน) 

25

บริษทั เดอะ โซล่าร์ เอิร์ธ จาํกดั บริษทั ไทย โซลาร์ เอน็เนอร์ยี ่
จาํกดั (มหาชน)

บริษทั ไทย คอมมูนิต้ี เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 0.25

บริษทั คลีน รีนิวเอเบิล จาํกดั บริษทั ไทย โซลาร์ เอน็เนอร์ยี ่
จาํกดั (มหาชน)

บริษทั ไทย คอมมูนิต้ี เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 0.25

บริษทั บางสวรรค ์กรีน จาํกดั บริษทั ไทย โซลาร์ เอน็เนอร์ยี ่
จาํกดั (มหาชน)

บริษทั ไทย คอมมูนิต้ี เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 174

บริษทั ซนั ฟิวเจอร์ จาํกดั บริษทั โซล่าร์ วซิิเบิล จาํกดั บริษทั ไทย คอมมูนิต้ี เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 0.25
 
การโอนหุน้ดงักล่าวยงัไม่ไดช้าํระเงินระหวา่งกนั 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และเงนิลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน (ต่อ) 

 
13.2 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
การลงทุนเพิม่ภายใต้ บริษทั ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
 
เงนิลงทุนใน TSE Group International Pte. Ltd. 
 
บริษทัไดจ่้ายเงินค่าหุ้นของบริษทั TSE Group International Pte. Ltd. ท่ีเรียกชาํระเพิ่มในระหว่างไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 ของปี
พ.ศ. 2560 จาํนวน 96.16 ลา้นบาท และ 123.40 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 
เงนิลงทุนใน Solar  Assets Pte. Ltd. 
 
บริษทัไดจ่้ายเงินค่าหุน้ของบริษทั Solar Assets Pte. Ltd. ท่ีเรียกชาํระเพิ่มในระหวา่งไตรมาสท่ี 1 ของปีพ.ศ. 2560 จาํนวน 0.19 ลา้นบาท 
 
เงนิลงทุนใน บริษทั ทเีอสอี โอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จํากัด 
 
เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไดจ้ดัตั้งบริษทั ทีเอสอี โอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จาํกดั เพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจพลงังานหมุนเวยีน
ในต่างประเทศ มูลค่าเงินลงทุนรวม 2.50 ลา้นบาท บริษทัมีสิทธิในการออกเสียงในบริษทัดงักล่าว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 และจดั
ประเภทเงินลงทุนในบริษทั ทีเอสอี โอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จาํกดั เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 
ต่อมาในเดือนสิงหาคม และ ตุลาคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดช้าํระเงินเพิ่มทุนเป็นจาํนวน 12.50 ลา้นบาท และ 500 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 
เงนิลงทุนใน บริษทั ออสการ์ เซฟ เดอะ เวลิด์ จํากัด 
 
เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดจ่้ายเงินค่าหุ้นคา้งชาํระในปี พ.ศ. 2559 จาํนวน 179.64 ลา้นบาท และชาํระค่าหุ้นท่ีเรียกชาํระ
เพิ่มในระหวา่งไตรมาสท่ี 2 ของปีพ.ศ. 2560 ของบริษทั ออสการ์ เซฟ เดอะ เวลิด ์จาํกดั จาํนวน 79.62 ลา้นบาท  
 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริษทั ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด ์จาํกดั ไดเ้พิ่มทุนจาก 225 ลา้นบาทเป็น 582 ลา้นบาท และบริษทั
ไดช้าํระเงินเพิ่มทุนเป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 249.90 ลา้นบาท  

 
เงนิลงทุนใน บริษทั บางสวรรค์ กรีน จํากัด 
 
เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริษทั บางสวรรค์ กรีน จาํกัด ได้เพิ่มทุนจาก 165 ล้านบาท เป็น 174 ลา้นบาท และบริษทัได ้
ชาํระเงินเพิ่มทุนเป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 9 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และเงนิลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน (ต่อ) 

 
13.2 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
การลงทุนเพิม่ภายใต้ บริษทั TSE Group International Pte. Ltd. 
 
เงนิลงทุนใน Ishikawa Hanamizuki 1 GK 
 
กลุ่มกิจการไดล้งทุนเพิ่มใน Ishikawa Hanamizuki 1 GK จาํนวน 320 ลา้นเยน ในระหวา่งไตรมาสท่ี 2 ของปีพ.ศ. 2560 โดยการลงทุน
ดงักล่าวเป็นไปตามสญัญา Godo Kaisha (GK Agreeement) 
 
การลงทุนเพิม่ภายใต้ บริษทั ทเีอสอี โอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จํากัด 
 
เงนิลงทุนใน บริษทั Onikoube Solar  Power  Pte. Ltd.  
 
เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการได้จดัตั้ ง บริษทั Onikoube Solar Power Pte. Ltd. เพื่อรองรับการดาํเนินการโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น กลุ่มกิจการไดจ่้ายเงินลงทุนรวม 4.89 ลา้นบาทเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2560 โดย
กลุ่มกิจการมีสิทธิในการออกเสียงในบริษทัดงักล่าว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 และจดัประเภทเงินลงทุนในบริษทั Onikoube Solar 
Power Pte. Ltd. เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 
ในระหวา่งปี พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไดช้าํระเงินเพิ่มทุนเป็นจาํนวน 1,075.71 ลา้นบาท 

 
เงนิลงทุนใน บริษทั Solar  Mountain Pte. Ltd. 
 
เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไดจ้ดัตั้ง บริษทั Solar Mountain Pte. Ltd. เพื่อให้เช่าท่ีดินในการดาํเนินธุรกิจผลิตและ
จาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น กลุ่มกิจการไดจ่้ายเงินลงทุนรวม 4.89 ลา้นบาทเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 
พ.ศ. 2560 โดยกลุ่มกิจการมีสิทธิในการออกเสียงในบริษทัดงักล่าว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 และจดัประเภทเงินลงทุนในบริษทั 
Solar Mountain Pte. Ltd. เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 
การลงทุนเพิม่ภายใต้ Onikoube Solar  Power  Pte. Ltd. 
 
เงนิลงทุนใน PurpleSol GK 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 บริษทัและบริษทั Onikoube Solar Power Pte. Ltd.จ่ายชาํระเงินเพื่อซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั PurpleSol G.K. 
ตามสัญญาซ้ือโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นจาํนวนเงิน 12,740 ลา้นเยน หรือ 3,776.77 ลา้นบาท และได้รับโอนหุ้น
สามญัในสัดส่วนร้อยละ 100 ของบริษทั PurpleSol G.K. เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560  เพื่อให้ไดม้าซ่ึงใบรับรองในการดาํเนินการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์จากกระทรวงเศรษฐกิจการคา้และอุตสาหกรรมของประเทศญ่ีปุ่น (METI Certificate) ผูบ้ริหารได้
ขอ้สรุปภายใตก้รอบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) เร่ืองการรวมธุรกิจว่าการซ้ือเงินลงทุนดงักล่าว 
ในเน้ือหาเป็นการซ้ือสินทรัพย ์ไดแ้ก่ METI Certificate 
 



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และเงนิลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน (ต่อ) 

 

13.2 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

การลงทุนเพิม่ภายใต้ Onikoube Solar  Power  Pte. Ltd. (ต่อ) 
 

เงนิลงทุนใน PurpleSol GK (ต่อ) 
 

รายละเอียดของการลงทุนมีดงัน้ี 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีจ่าย ณ วนัที ่3 ตุลาคม พ.ศ. 2560 บาท
  

เงินสด 3,776,766,630
 

มูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัทีซื่้อสําหรับสินทรัพย์ทีไ่ด้มาและหนีสิ้นทีรั่บมา บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3,558
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 113,753,459
เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเจา้หน้ีอ่ืน (48,025)
มูลค่ายติุธรรมสุทธิ 113,708,993
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน : สิทธิในสญัญาซ้ือขายไฟ 3,663,057,637
รวมสินทรัพยท่ี์สามารถระบุได ้ 3,776,766,630
 

การลงทุนเพิม่ภายใต้ Solar  Mountain Pte. Ltd. 
 

เงนิลงทุนใน SolarOne GK 
 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 บริษทัย่อยจ่ายชาํระเงินซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั SolarOne G.K.ตามสัญญาซ้ือโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยเ์ป็นจาํนวนเงิน 1,083 ลา้นเยน หรือ 321.05 ลา้นบาท และไดรั้บโอนหุน้สามญัในสดัส่วนร้อยละ 100 ของบริษทั SolarOne G.K. 
เพื่อให้ไดม้าซ่ึงท่ีดินสําหรับดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยด์งักล่าว ผูบ้ริหารไดข้อ้สรุปว่าการซ้ือเงินลงทุนดงักล่าว 
ในเน้ือหาเป็นการซ้ือสินทรัพยไ์ดแ้ก่ ท่ีดิน 
 

รายละเอียดของการลงทุนมีดงัน้ี 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีจ่าย ณ วนัที ่3 ตุลาคม พ.ศ. 2560 บาท
  

เงินสด 321,054,809
 

มูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัทีซื่้อสําหรับสินทรัพย์ทีไ่ด้มาและหนีสิ้นทีรั่บมา บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 58,510
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,897
ท่ีดิน  322,183,609
เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเจา้หน้ีอ่ืน (1,189,207)
มูลค่ายติุธรรมสุทธิ 321,054,809
รวมสินทรัพยท่ี์สามารถระบุได ้ 321,054,809



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และเงนิลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน (ต่อ) 

 
13.2 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษทัย่อยทีม่ส่ีวนได้เสียทีไ่ม่มอํีานาจควบคุมท่ีมสีาระสําคญั 
 
รายละเอียดดา้นล่างแสดงขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญัไดแ้ก่ บริษทั 
ออสการ์ เซฟ เดอะ เวลิด ์จาํกดั  
 
งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป 
 

 บริษทั ออสการ์ เซฟ เดอะ เวลิด์ จํากัด 
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม ณ วนัที ่31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท
5   

ส่วนท่ีหมุนเวยีน  
สินทรัพย ์ 162,855,480 29,933,072
หน้ีสิน (157,695,782) (281,193,889)
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนสุทธิ 5,159,698 (251,260,817)
   

ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน  
สินทรัพย ์ 1,054,340,799 327,242,398
หน้ีสิน (519,698,163) -
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนสุทธิ 534,642,636 327,242,398
   

สินทรัพยสุ์ทธิ 539,802,334 75,981,581
 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 
 
 บริษทั ออสการ์ เซฟ เดอะ เวลิด์ จํากัด 
  สําหรับงวดระหว่าง
 สําหรับปีส้ินสุด วนัที ่26 สิงหาคม
 วนัที ่31 ธันวาคม ถึงวนัที ่31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2560 พ .ศ.  2559
 บาท บาท
  

รายได ้ 970,753 644,278
ขาดทุนสุทธิ (6,929,247) (1,394,745)
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - -
  

ขาดทุนเบด็เสร็จ (6,929,247) (1,394,745)
  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (2,078,774) (418,423)
เงินปันผลจ่ายใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - -



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และเงนิลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน (ต่อ) 

 

13.2 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

งบกระแสเงนิสดโดยสรุป 
 บริษทั ออสการ์ เซฟ เดอะ เวลิด์ จํากัด 
  สําหรับงวดระหว่าง
 สําหรับปีส้ินสุด วนัที ่26 สิงหาคมถึง
 วนัที ่31 ธันวาคม วนัที ่31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2560 พ .ศ.  2559
 บาท บาท
  

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน  
เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน (153,003,001) 12,933,794
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (695,044,421) (58,095,911)
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 946,075,803 44,000,000
  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 98,028,381 (1,162,117)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 3,030,416 4,192,533
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินปี 101,058,797 3,030,416

 



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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14 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 งบการเงนิรวมและ 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท
  

ราคาทุน 108,614,923 108,614,923
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (20,215,318) (20,215,318)
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 88,399,605 88,399,605
  
มูลค่ายติุธรรม 112,493,525 112,493,525
 
ไม่มีความเคล่ือนไหวของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในระหวา่งปี พ.ศ. 2560  
 
มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอา้งอิงจากวธีิการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น โดยใชว้ธีิเปรียบเทียบราคาตลาดและมูลค่ายติุธรรม
อยูใ่นระดบั 2 ของลาํดบัมูลค่ายติุธรรม 

 
จาํนวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ไดแ้ก่ 
 
 งบการเงนิรวมและ 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท
  

รายไดค่้าเช่า 418,500 418,500
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานโดยตรงซ่ึงก่อใหเ้กิดรายไดค่้าเช่า 6,612 6,612
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานซ่ึงไม่ไดก่้อใหเ้กิดรายไดค่้าเช่า 7,898 8,076
  
 
 
 
 
 



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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15 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  
 

 งบการเงนิรวม 
 ส่วนปรับปรุง อาคาร เครื่องมือและ เครื่องตกแต่ง และ งานระหว่าง  
 ทีด่นิ ทีด่นิ โรงไฟฟ้า สํานักงาน อุปกรณ์ เครื่องใช้สํานักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
   

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559   
ราคาทุน 152,204,691 3,141,059 1,623,957,755 11,206,916 2,849,566 7,601,037 21,236,363 541,753,675 2,363,951,062 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (363,581) (124,516,374) (1,293,781) (1,308,342) (3,776,559) (5,218,022) - (136,476,659) 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - (882,014) (245,318,953) (3,159,461) (294,212) (140,356) (205,004) - (250,000,000) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 152,204,691 1,895,464 1,254,122,428 6,753,674 1,247,012 3,684,122 15,813,337 541,753,675 1,977,474,403 
   
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559   
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 152,204,691 1,895,464 1,254,122,428 6,753,674 1,247,012 3,684,122 15,813,337 541,753,675 1,977,474,403 
ผลต่างจากอตัราแลกเปลี่ยน 3,194,240 - (25,610,322) - - - - 3,828,546 (18,587,536) 
การไดม้าซึ่งบริษทัยอ่ย 25,367,200 - - - - 1,661,011 - - 27,028,211 
ซื้อสินทรัพย ์ 69,445,809 - 4,039,923 - 9,809,013 725,008 - 865,228,707 949,248,460 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - (787,000) - - - - - (787,000) 
โอนมาจาก(ไป)บญัชีอื่น - - 529,552,883 - - - - (545,056,340) (15,503,457) 
ค่าเสื่อมราคา - (60,511) (64,081,719) (225,307) (549,253) (1,171,387) (2,292,885) - (68,381,062) 
ราคาตามบญัชีสิ้นปี - สุทธิ 250,211,940 1,834,953 1,697,236,193 6,528,367 10,506,772 4,898,754 13,520,452 865,754,588 2,850,492,019 



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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15 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 งบการเงนิรวม 
 ส่วนปรับปรุง อาคาร เครื่องมือและ เครื่องตกแต่ง และ งานระหว่าง  
 ทีด่นิ ทีด่นิ โรงไฟฟ้า สํานักงาน อุปกรณ์ เครื่องใช้สํานักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559   
ราคาทุน 250,211,940 3,141,059 2,131,153,239 11,206,916 12,658,579 9,987,056 21,236,363 865,754,588 3,305,349,740 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (424,092) (188,598,093) (1,519,088) (1,857,595) (4,947,946) (7,510,907) - (204,857,721) 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - (882,014) (245,318,953) (3,159,461) (294,212) (140,356) (205,004) - (250,000,000) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 250,211,940 1,834,953 1,697,236,193 6,528,367 10,506,772 4,898,754 13,520,452 865,754,588 2,850,492,019 
   

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560   
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 250,211,940 1,834,953 1,697,236,193 6,528,367 10,506,772 4,898,754 13,520,452 865,754,588 2,850,492,019 
ผลต่างจากอตัราแลกเปลี่ยน (14,163,766) - (30,972,023) - - - - (74,439,960) (119,575,749) 
การไดม้าซึ่งบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 13.2) 322,183,609 - - - - - - 113,753,459 435,937,068 
ซื้อสินทรัพย ์ 5,621,179 - 85,500 - 724,725 1,050,699 39,089,245 2,034,859,276 2,081,430,624 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - - (15,082) (56) (11,912,126) - (11,927,264) 
โอนมาจาก(ไป)บญัชีอื่น - - 38,829,898 - 226,361 (175,693) - (40,732,636) (1,852,070) 
ค่าเสื่อมราคา - (60,352) (74,935,770) (224,715) (1,420,141) (2,467,962) (2,295,857) - (81,404,797) 
ราคาตามบญัชีสิ้นปี - สุทธิ 563,852,962 1,774,601 1,630,243,798 6,303,652 10,022,635 3,305,742 38,401,714 2,899,194,727 5,153,099,831 
   

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560   
ราคาทุน 563,852,962 3,141,059 2,139,096,614 11,206,916 13,319,317 10,405,613 39,796,007 2,899,194,727 5,680,013,215 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (484,444) (263,533,863) (1,743,803) (3,054,582) (6,990,307) (1,189,807) - (276,996,806) 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - (882,014) (245,318,953) (3,159,461) (242,100) (109,564) (204,486) - (249,916,578) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 563,852,962 1,774,601 1,630,243,798 6,303,652 10,022,635 3,305,742 38,401,714 2,899,194,727 5,153,099,831 



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
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15 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ส่วนปรับปรุง อาคาร เครื่องมือและ เครื่องตกแต่ง และ งานระหว่าง  
 ทีด่นิ ทีด่นิ โรงไฟฟ้า สํานักงาน อุปกรณ์ เครื่องใช้สํานักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559   
ราคาทุน 37,552,064 3,141,059 872,007,952 11,206,916 2,669,914 7,067,518 21,236,363 10,898,623 965,780,409 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (363,582) (101,700,932) (1,293,781) (1,280,255) (3,677,369) (5,218,022) - (113,533,941) 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - (882,014) (245,318,953) (3,159,461) (294,212) (140,356) (205,004) - (250,000,000) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 37,552,064 1,895,463 524,988,067 6,753,674 1,095,447 3,249,793 15,813,337 10,898,623 602,246,468 
   
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559   
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 37,552,064 1,895,463 524,988,067 6,753,674 1,095,447 3,249,793 15,813,337 10,898,623 602,246,468 
ซื้อสินทรัพย ์ - - - - 97,994 411,138 - 705,890 1,215,022 
ค่าเสื่อมราคา - (60,510) (17,055,062) (225,307) (366,863) (1,001,419) (2,292,885) - (21,002,046) 
ราคาตามบญัชีสิ้นปี - สุทธิ 37,552,064 1,834,953 507,933,005 6,528,367 826,578 2,659,512 13,520,452 11,604,513 582,459,444 
          
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559   
ราคาทุน 37,552,064 3,141,059 872,007,952 11,206,916 2,767,908 7,478,657 21,236,363 11,604,513 966,995,432 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (424,092) (118,755,994) (1,519,088) (1,647,118) (4,678,789) (7,510,907) - (134,535,988) 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - (882,014) (245,318,953) (3,159,461) (294,212) (140,356) (205,004) - (250,000,000) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 37,552,064 1,834,953 507,933,005 6,528,367 826,578 2,659,512 13,520,452 11,604,513 582,459,444 



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
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15 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 ส่วนปรับปรุง อาคาร เครื่องมือและ เครื่องตกแต่ง และ งานระหว่าง  
 ทีด่นิ ทีด่นิ โรงไฟฟ้า สํานักงาน อุปกรณ์ เครื่องใช้สํานักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
   

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560   
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 37,552,064 1,834,953 507,933,005 6,528,367 826,578 2,659,512 13,520,452 11,604,513 582,459,444 
ซื้อสินทรัพย ์ - - - - 215,999 1,042,353 22,760,760 20,643,364 44,662,476 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - - (20) (56) (11,912,126) - (11,912,202) 
ค่าเสื่อมราคา - (60,352) (16,850,775) (224,715) (298,024) (1,044,599) (1,926,623) - (20,405,088) 
ราคาตามบญัชีสิ้นปี - สุทธิ 37,552,064 1,774,601 491,082,230 6,303,652 744,533 2,657,210 22,442,463 32,247,877 594,804,630 
          
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560   
ราคาทุน 37,552,064 3,141,059 872,007,952 11,206,916 2,594,244 8,188,508 23,467,522 32,247,877 990,406,142 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (484,444) (135,606,769) (1,743,803) (1,607,611) (5,421,734) (820,573) - (145,684,934) 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - (882,014) (245,318,953) (3,159,461) (242,100) (109,564) (204,486) - (249,916,578) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 37,552,064 1,774,601 491,082,230 6,303,652 744,533 2,657,210 22,442,463 32,247,877 594,804,630 
 
 

 



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
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15 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 

ตน้ทุนการกูย้มืจาํนวน 34.13 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 12.23 ลา้นบาท) ไดร้วมเป็นราคาทุนของสินทรัพยท่ี์ซ้ือเพิ่มในระหวา่งปี ตน้ทุนการกูย้ืม 
เกิดจากเงินกูย้ืมท่ียืมมาเฉพาะเพ่ือก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ไดบ้นัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละรวมอยูใ่นรายการซ้ือ กลุ่มกิจการใชอ้ตัรา 
การตั้งข้ึนเป็นทุนร้อยละ 1.25 ถึงร้อยละ 6.00 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 2.91 ถึงร้อยละ 6.00 ต่อปี) ในการคาํนวณตน้ทุนท่ีรวมเป็นราคาทุน
ของสินทรัพย ์อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนดงักล่าวเป็นอตัราตน้ทุนการกูย้มืท่ีเกิดจริงจากเงินกูย้มืท่ีใชเ้ป็นเงินทุนในการก่อสร้างโครงการ 
 

ค่าเส่ือมราคารับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ดงัน้ี 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
  

ตน้ทุนขาย 76.42 64.75 17.21 17.48
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4.98 3.63 3.20 3.52
 81.40 68.38 20.41 21.00
 

บริษทัมีค่าเผื่อการด้อยค่าของโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนแสงอาทิตยแ์ห่งหน่ึงเป็นจาํนวน 249.92 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 250 ลา้นบาท) 
เน่ืองจากโรงไฟฟ้าดงักล่าวมีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี  
 

สินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงินท่ีกลุ่มกิจการเป็นผูเ้ช่าซ่ึงรวมแสดงในรายการขา้งตน้ประกอบดว้ย ยานพาหนะ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
  

ราคาทุนของสินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน 22,760,759 20,526,000 22,760,759 20,526,000
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (371,334) (7,143,302) (371,334) (7,143,302)
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 22,389,425 13,382,698 22,389,425 13,382,698
 

ภาระผูกพนัทีเ่ป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

ภาระผกูพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินซ่ึงไม่ไดรั้บรู้ในงบการเงิน มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

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

โรงไฟฟ้า บาท 787,915,670 367,177,258 - -
โรงไฟฟ้า ดอลลาร์ 457,023 1,523,000 - -
โรงไฟฟ้า เยน 4,544,111,562 5,125,808,653 - -
เคร่ืองจกัร ยโูร 51,503 51,503 51,503 51,503
 

บริษทัยอ่ยไดน้าํสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวนประมาณ  3,680 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 1,574 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บ
จากธนาคารพาณิชย ์
 



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
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16 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

 
 งบการเงนิรวม 

 
โปรแกรม

คอมพวิเตอร์
สิทธิในสัญญา 

ขายไฟฟ้า สิทธิการใช้ทีด่นิ
สิทธิการใช้ระบบ

สายส่งกระแสไฟฟ้า งานระหว่างทํา รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
   

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559   
ราคาทุน 2,518,682 - - - 2,148,666 4,667,348 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,045,968) - - - - (1,045,968) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,472,714 - - - 2,148,666 3,621,380 
   

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559   
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,472,714 - - - 2,148,666 3,621,380 
การซื้อเพิ่ม 241,830 - 9,144,026 - 2,380,000 11,765,856 
การไดม้าซึ่งบริษทัยอ่ย  - 472,231,571 - - - 472,231,571 
การตดัจาํหน่าย - - - - (1,676,666) (1,676,666) 
ค่าตดัจาํหน่าย (400,586) - - - - (400,586) 
ราคาตามบญัชีสิ้นปี - สุทธิ 1,313,958 472,231,571 9,144,026 - 2,852,000 485,541,555 
   

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559   
ราคาทุน 2,760,512 472,231,571 9,144,026 - 2,852,000 486,988,109 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,446,554) - - - - (1,446,554) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,313,958 472,231,571 9,144,026 - 2,852,000 485,541,555 

 



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
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16 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม 

 
โปรแกรม

คอมพวิเตอร์
สิทธิในสัญญา

ขายไฟฟ้า สิทธิการใช้ทีด่นิ
สิทธิการใช้ระบบ 

สายส่งกระแสไฟฟ้า งานระหว่างทํา รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
  

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,313,958 472,231,571 9,144,026 - 2,852,000 485,541,555 
ผลต่างจากอตัราแลกเปลี่ยน - (82,089,946) - - - (82,089,946) 
การซื้อเพิ่ม 706,159 46,317,008 - 15,690,883 1,249,500 63,963,550 
การไดม้าซึ่งบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 13.2) - 3,663,057,637 - - - 3,663,057,637 
ค่าตดัจาํหน่าย (490,518) - (347,325) - - (837,843) 
ราคาตามบญัชีสิ้นปี - สุทธิ 1,529,599 4,099,516,270 8,796,701 15,690,883 4,101,500 4,129,634,953 
  
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  
ราคาทุน 3,466,671 4,099,516,270 9,144,026 15,690,883 4,101,500 4,131,919,350 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,937,072) - (347,325) - - (2,284,397) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,529,599 4,099,516,270 8,796,701 15,690,883 4,101,500 4,129,634,953 
 

 



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
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16 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน (ต่อ) 

 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 โปรแกรม 
 คอมพวิเตอร์ งานระหว่างทํา รวม
 บาท บาท บาท
  

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559  
ราคาทุน 2,488,722 2,148,666 4,637,388
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,032,491) - (1,032,491)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,456,231 2,148,666 3,604,897
  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,456,231 2,148,666 3,604,897
การซ้ือเพิ่ม 241,830 2,380,000 2,621,830
การตดัจาํหน่าย - (1,676,666) (1,676,666)
ค่าตดัจาํหน่าย (394,577) - (394,577)

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 1,303,484 2,852,000 4,155,484
  
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  
ราคาทุน 2,730,552 2,852,000 5,582,552
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,427,068) - (1,427,068)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,303,484 2,852,000 4,155,484
  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,303,484 2,852,000 4,155,484
การซ้ือเพิ่ม 706,159 1,249,500 1,955,659
ค่าตดัจาํหน่าย (484,530) - (484,530)

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 1,525,113 4,101,500 5,626,613
  
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  
ราคาทุน 3,436,711 4,101,500 7,538,211
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,911,598) - (1,911,598)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,525,113 4,101,500 5,626,613
 



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
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16 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน (ต่อ) 

 
ต้นทุนการกู้ยืมจาํนวน  46.32 ล้านบาท  (พ .ศ. 2559 : ไม่มี) ได้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ท่ี ซ้ือเพิ่มในระหว่างปี  ต้นทุนการกู้ยืม 
เกิดจากเงินกูย้มืท่ียมืมาเฉพาะเพื่อการดาํเนินการท่ีจาํเป็นในการเตรียมสิทธิในสญัญาขายไฟฟ้าใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงค ์ได้
บนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละรวมอยูใ่นรายการซ้ือ กลุ่มกิจการใชอ้ตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนร้อยละ 4.23 ถึงร้อยละ 5.57 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : 
ไม่มี) ในการคาํนวณตน้ทุนท่ีรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนดงักล่าวเป็นอตัราตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเกิดจริงจากเงินกูย้ืม 
ท่ีใชเ้ป็นเงินทุนในการเตรียมสิทธิในสญัญาขายไฟฟ้าใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใช ้
 
ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จดงัน้ี 
 งบการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
  

ตน้ทุนขาย 0.35 - - -
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 0.49 0.40 0.48 0.39
 0.84 0.40 0.48 0.39
 

17 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
  

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะใชป้ระโยชน์  
   ภายใน 12 เดือน 36,249,760 - 36,249,760 -
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะใชป้ระโยชน์  
   เกินกวา่ 12 เดือน 43,359,403 78,455,578 41,279,259 76,401,961
 79,609,163 78,455,578 77,529,019 76,401,961
  

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี  
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะจ่ายชาํระ  
   ภายใน 12 เดือน (3,874,602) (386,516) (3,874,602) (386,516)
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะจ่ายชาํระ  
   เกินกวา่ 12 เดือน (2,031,899) (2,066,901) (481,110) (638,484)
 (5,906,501) (2,453,417) (4,355,712) (1,025,000)
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธิ 73,702,662 76,002,161 73,173,307 75,376,961
 



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
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17 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี (ต่อ) 

 
รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 76,002,161 105,985,368 75,376,961 105,273,108
เพิ่ม / (ลด) ในกาํไรหรือขาดทุน (2,309,022) (29,974,006) (2,216,106) (29,896,147)
เพิ่ม / (ลด) บนัทึกโดยตรงในส่วนของเจา้ของ 12,452 - 12,452 -
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (2,929) (9,201) - -
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 73,702,662 76,002,161 73,173,307 75,376,961
 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม 
 ผลประโยชน์  
 ขาดทุนสะสม พนักงาน อ่ืน  ๆ รวม
 บาท บาท บาท บาท
  

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 75,405,201 1,136,551 1,913,826 78,455,578
เพิ่ม / (ลด)ในกาํไรหรือขาดทุน  909,409 66,149 179,802 1,155,360
เพิ่ม / (ลด) บนัทึกโดยตรงในส่วนของเจา้ของ - 12,452 - 12,452
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (743) - (13,484) (14,227)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 76,313,867 1,215,152 2,080,144 79,609,163
  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 104,461,710 811,397 712,261 105,985,368
เพิ่ม / (ลด)ในกาํไรหรือขาดทุน  (29,046,959) 325,154 1,205,963 (27,515,842)
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (9,550) - (4,398) (13,948)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 75,405,201 1,136,551 1,913,826 78,455,578
 



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
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17 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี (ต่อ) 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี (ต่อ) 
 
 งบการเงนิรวม 
 ค่าธรรมเนียม  
 เงนิกู้รอตัดบัญชี ค่าเส่ือมราคา อ่ืน  ๆ รวม
 บาท บาท บาท บาท
  

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 (1,025,000) (3,675,048) 2,246,631 (2,453,417)
เพิ่ม/ (ลด) ในกาํไรหรือขาดทุน (3,330,712) (3,527,283) 3,393,613 (3,464,382)
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน - 326,563 (315,265) 11,298
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 (4,355,712) (6,875,768) 5,324,979 (5,906,501)
  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 - - - -
เพิ่ม/ (ลด) ในกาํไรหรือขาดทุน (1,025,000) (3,833,276) 2,400,112 (2,458,164)
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน - 158,228 (153,481) 4,747
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 (1,025,000) (3,675,048) 2,246,631 (2,453,417)
 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  ผลประโยชน์
 ขาดทุนสะสม พนักงาน รวม
 บาท บาท บาท
  

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 75,265,410 1,136,551 76,401,961
เพิ่ม / (ลด) ในกาํไรหรือขาดทุน  1,048,457 66,149 1,114,606
เพิ่ม / (ลด) บนัทึกโดยตรงในส่วนของเจา้ของ - 12,452 12,452
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 76,313,867 1,215,152 77,529,019
  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 104,461,711 811,397 105,273,108
เพิ่ม / (ลด) ในกาํไรหรือขาดทุน  (29,196,301) 325,154 (28,871,147)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 75,265,410 1,136,551 76,401,961

 



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
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17 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี (ต่อ) 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี (ต่อ) 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ค่าธรรมเนียม 
 เงนิกู้รอตัดบัญชี รวม
 บาท บาท
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 (1,025,000) (1,025,000)
เพิ่ม / (ลด) ในกาํไรหรือขาดทุน  (3,550,712) (3,330,712)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 (4,355,712) (4,355,712)
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 - -
เพิ่ม / (ลด) ในกาํไรหรือขาดทุน  (1,025,000) (1,025,000)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 (1,025,000) (1,025,000)
 
งบแสดงฐานะทางการเงินแสดงยอดคงเหลือ ดงัน้ี 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 73,702,662 76,002,161 73,173,307 75,376,961
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - - - -
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 73,702,662 76,002,161 73,173,307 75,376,961
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหกักลบกนัก็ต่อเม่ือสินทรัพย ์และหน้ีสินภาษีเงินไดด้งักล่าวเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีเดียวกนั สําหรับงบแสดงฐานะการเงินรวม สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอตดับญัชีแสดงยอดรวมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินสุทธิ 
ในแต่ละบริษทั 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีสาํหรับรายการขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชส้ามารถใชสิ้ทธิทางภาษีไดใ้นอนาคตโดยจะรับรู้ไดไ้ม่เกินจาํนวน
ท่ีเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีนั้น กลุ่มกิจการไม่ไดรั้บรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดจ้าํนวน 
57.40 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 45.24 ลา้นบาท) ท่ีเกิดจากขาดทุนจาํนวน 287 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 226 ลา้นบาท) โดยท่ีขาดทุนทางภาษีดงักล่าว 
อาจสามารถนาํไปลดยอดกบักาํไรทางภาษีในอนาคตตามปีท่ีหมดประโยชน์ทางภาษี ดงัน้ี 
 
ปีทีห่มดประโยชน์ทางภาษ ี งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 บาท บาท
  

พ.ศ. 2561 8,758,469 -
พ.ศ. 2562 127,190,640 115,911,340
พ.ศ. 2563 88,068,608 76,722,994
พ.ศ. 2564 62,981,427 53,390,602
 286,999,144 246,024,936



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
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18 เจ้าหนีค่้าก่อสร้างและเจ้าหนีอ่ื้น 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
  

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 30 ข) 702,187 229,260,000 - -
เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเงินประกนัผลงาน 194,559,625 2,787,111 62,498 572,257
เจา้หน้ีอ่ืน 14,873,570 5,758,345 5,998,955 2,223,238
เจา้หน้ีค่าหุน้คา้งชาํระ (หมายเหตุ 30 ข) - 179,635,000 50,249,985 179,635,000
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 59,350,988 33,410,471 29,106,562 16,753,209
 269,486,370 450,850,927 85,418,000 199,183,704

 
19 เงนิกู้ยืม 

 
19.1 เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท
  

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,233,047,945 488,996,539
 
การเคล่ือนไหวสาํหรับเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 วิเคราะห์ได้
ดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
  

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 488,996,539 152,949,889 488,996,539 -
เงินกูย้มืเพิ่ม 2,250,000,000 873,181,150 2,250,000,000 873,181,150
จ่ายคืนเงินกูย้มื (490,000,000) (536,131,039) (490,000,000) (383,181,150)
ค่าธรรมเนียมทางการเงิน (22,500,000) - (22,500,000) -
ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 5,547,945 - 5,547,945 -
ส่วนลดตัว๋เงินจ่าย - (7,131,870) - (7,131,870)
ตดัจาํหน่ายส่วนลดตัว๋เงินจ่าย 1,003,461 6,128,409 1,003,461 6,128,409

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2,233,047,945 488,996,539 2,233,047,945 488,996,539
 
เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงินคํ้ าประกนัโดยหุ้นของบริษทัย่อย และสิทธิท่ีจะได้รับเงินปันผลจากบริษทัย่อยและบริษทั 
ท่ีควบคุมร่วมกนั 
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19 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 
19.2 หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 

 
มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท
  

ครบกาํหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 2,523,423 3,828,454
ครบกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 10,599,556 -
 13,122,979 3,828,454

 
19.3 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

 
 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท
  

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 57,186,730 61,663,353
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,040,655,504 347,344,551
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระเกิน 5 ปี 805,445,623 381,426,256

 1,903,287,857 790,434,160
 
เงินกูย้มืระยะยาวคํ้าประกนัโดยการจาํนาํและโอนสิทธิบญัชีเงินฝากธนาคารของกลุ่มกิจการ การจาํนองและจาํนาํท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
และเคร่ืองจกัรของกลุ่มกิจการ การโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาของโครงการทั้งหมดของกลุ่มกิจการ การจาํนาํหุ้นของบริษทัท่ีถือโดย
บริษทัใหญ่ หุน้ท่ีถือโดยบริษทัยอ่ยบางส่วนและหุน้ของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัท่ีถือโดยบริษทัและคํ้าประกนัโดยบริษทั  
 
ภายใตส้ัญญาเงินกู ้กลุ่มกิจการตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการท่ีไดร้ะบุไวใ้นสัญญา เช่น การจ่ายเงินปันผลการลด 
ทุนเรือนหุ้น การควบหรือรวมกิจการกบันิติบุคคลอ่ืน การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของและอตัราส่วนความสามารถในการ
ชาํระหน้ีใหเ้ป็นไปตามสญัญา เป็นตน้ 
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19 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 
19.3 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ (ต่อ) 

 
การเคล่ือนไหวสําหรับเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 วิเคราะห์ 
ไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
  

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 790,434,160 600,429,452 - 152,988,637
เงินกูย้มืเพิ่ม 1,274,479,236 559,881,275 - -
การจ่ายคืนเงินกูย้มื (120,358,694) (371,007,982) - (154,000,000)
ค่าธรรมเนียมทางการเงิน (43,299,015) (320,702) - -
ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 2,032,170 1,452,117 - 1,011,363
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,903,287,857 790,434,160 - -
 
อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืระยะยาวตามสญัญา ณ วนัท่ีในงบการเงินมีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม 
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 ร้อยละ ร้อยละ
  

เงินกูย้มืระยะยาวเพ่ือการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ MLR - 1.5 MLR - 1.5
 TIBOR + 2.85 MLR - 2
 TIBOR + 1.22 TIBOR + 2.85
เงินกูย้มืระยะยาวเพ่ือการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานเช้ือเพลิง 4.75 -

 
19.4 หุ้นกู้  
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

 บาท บาท
  

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - -
ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,995,173,493 2,044,875,000
 2,995,173,493 2,044,875,000
 



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
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19 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 
19.4 หุ้นกู้ (ต่อ) 

 
การเคล่ือนไหวของหุน้กู ้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 วเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท
  

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,044,875,000 -
ออกหุน้กู ้ 950,000,000 2,050,000,000
ค่าธรรมเนียมการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (2,137,500) (5,125,000)
ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมการออกหุน้กู ้ 2,435,993 -
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2,995,173,493 2,044,875,000
 
พ.ศ. 2560 
 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2560 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
จาํนวน 950,000 หุ้น ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.50 ต่อปี โดยชาํระดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือนตลอดอายหุุ้นกู ้หุ้นกูมี้มูลค่าท่ีตราไว้
จาํนวน 1,000 บาท ครบกาํหนดชาํระคืนภายใน 3 ปี นบัจากวนัท่ีออก โดยชาํระคืนตามมูลค่าท่ีตราไว ้รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 950 ลา้นบาท 
 
พ.ศ. 2559 
 
เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
จาํนวน 2,050,000 หุ้น ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.20 ต่อปี โดยชาํระดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือนตลอดอายหุุ้นกู ้หุ้นกูมี้มูลค่าท่ีตราไว้
จาํนวน 1,000 บาท ครบกาํหนดชาํระคืนภายใน 3 ปี นบัจากวนัท่ีออก โดยชาํระคืนตามมูลค่าท่ีตราไว ้รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 2,050 ลา้นบาท 
 

19.5 มูลค่ายุติธรรม 
 
ราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยาว มีดงัต่อไปน้ี 

 
 งบการเงนิรวม 
 ราคาตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
  

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,903,287,857 790,434,160 1,821,525,742 680,919,693
หุน้กู ้ 2,995,173,493 2,044,875,000 3,014,102,581 2,045,057,450
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19 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 
 

19.5 มูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ราคาตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
  

หุน้กู ้ 2,995,173,493 2,044,875,000 3,014,102,581 2,045,057,450
 

มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืส่วนท่ีหมุนเวยีนมีมูลค่าเท่ากบัราคาตามบญัชี เน่ืองจากผลกระทบของอตัราคิดลดไม่มีสาระสาํคญั  
 
มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืส่วนท่ีไม่หมุนเวียนคาํนวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซ่ึงคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีอตัราร้อยละ 1.87  
ถึงร้อยละ 4.84 (พ.ศ. 2559 : อตัราร้อยละ 2.91 ถึงร้อยละ 4.78) และอยูใ่นขอ้มูลระดบั 2 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม 

 
19.6 อัตราดอกเบีย้ 
 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
  

- เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ร้อยละ 1.87 - 4.84 ร้อยละ 2.91 - 4.78 - -
- หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ร้อยละ 3.76 ร้อยละ 2.35 - 2.45 ร้อยละ 3.76 ร้อยละ 2.35 - 2.45
- หุน้กู ้ ร้อยละ 4.23 - 4.58 ร้อยละ 4.29 ร้อยละ 4.23 - 4.58 ร้อยละ 4.29

 
20 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 งบการเงนิรวมและ 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท
  

งบแสดงฐานะการเงิน  
ผลประโยชน์บาํเหน็จบาํนาญ  
   หน้ีสินในงบแสดงฐานะทางการเงิน 6,075,757 5,682,756
  
กาํไรหรือขาดทุนท่ีรวมอยูใ่นกาํไรจากการดาํเนินงาน  
   เน่ืองจากผลประโยชน์บาํเหน็จบาํนาญ 3,895,076 1,625,771
  
การวดัมูลค่าใหม่  
   ผลประโยชน์บาํเหน็จบาํนาญ 62,261 -
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20 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 
รายการเคล่ือนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวร้ะหวา่งปีมีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวมและ 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท
  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 5,682,756 4,056,985
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,610,694 1,494,327
ตน้ทุนบริการในอดีต 2,100,262 -
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 184,120 131,444
การวดัมูลค่าใหม่  
   กาํไรท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาตร์ (744,700) -
   ขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 398,821 -
   ขาดทุนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 408,140 -
จ่ายชาํระเงินจากโครงการ  
   จ่ายชาํระผลประโยชน์ (3,564,336) -
ณ วนัท่ี 31 มกราคม 6,075,757 5,682,756
 
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวมและ 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 ร้อยละ ร้อยละ
  

อตัราคิดลด 2.72 3.24
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
 
การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 
  ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้ 
 การเปล่ียนแปลงในข้อสมมต ิ การเพิม่ขึน้ของข้อสมมต ิ การลดลงของข้อสมมต ิ
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

อตัราคิดลด ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 0.50 ลดลง ร้อยละ 5.63 ลดลง ร้อยละ 5.47 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 6.58 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 5.88
อตัราการเพ่ิมข้ึนของ   
   เงินเดือน ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 0.50 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 6.42 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 5.81 ลดลง ร้อยละ 5.62 ลดลง ร้อยละ 5.45
 



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

69 

 
20 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งอิงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทางปฏิบติัสถานการณ์ดงักล่าว 
ยากท่ีจะเกิดข้ึน และการเปล่ียนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพนัธ์กัน ในการคาํนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพนั
ผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวท่ี้มีต่อการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ช้วิธีเดียวกบั (มูลค่าปัจจุบนัของภาะผูกพนัโครงการผลประโยชน์ 
ท่ีกาํหนดไวค้าํนวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน) ในการ
คาํนวณหน้ีสินบาํเหน็จบาํนาญท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
วธีิการและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํการวเิคราะห์ความอ่อนไหวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจากปีก่อน 
 
กลุ่มกิจการมีความเส่ียงในหลาย ๆ ดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายท่ีุกาํหนดไว ้โดยความเส่ียงท่ีมีนยัสาํคญัมีดงัต่อไปน้ี 
 
การเปล่ียนแปลงในอตัราผลตอบแทน 
   ท่ีแทจ้ริงของพนัธบตัร 

อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของพนัธบตัรรัฐบาล ท่ีลดลงจะทาํใหห้น้ีสินของโครงการเพิ่มสูงข้ึน 
 

  

ความเส่ียงจากภาวะเงินเฟ้อ ภาระผกูพนัโครงการบาํเหน็จบาํนาญบางส่วนไดผ้กูอยูก่บัภาวะเงินเฟ้อ โดยเงินเฟ้อท่ีเพิ่มข้ึน 
   จะทาํใหมี้ภาระหน้ีสินเพิ่มข้ึน  

 

ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คือ 25.20 ปี 
 

21 ทุนเรือนหุ้น 
 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ทุนทีอ่อก  
 ทุนจดทะเบียน และชําระแล้ว  ส่วนเกิน
 จํานวนหุ้น จํานวนหุ้น หุ้นสามญั มูลค่าหุ้น รวม
 สามญั สามญั บาท บาท บาท
  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 1,815,000,000 1,815,000,000 1,815,000,000 727,554,273 2,542,554,273
จดทะเบียนหุน้สามญัเพิ่ม 544,500,000 - - - 544,500,000
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 2,359,500,000 1,815,000,000 1,815,000,000 727,554,273 2,542,554,273
 
เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 5/2560 ได้มีมติอนุมติัและจดทะเบียนหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 544,500,000 หุ้น  
มีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 หุ้นจดทะเบียนทั้งหมดไดแ้ก่หุ้นสามญั 2,359,500,000 หุ้น (พ.ศ. 2559 : 1,815,000,000 หุ้น) ซ่ึงมีมูลค่าหุ้นละ 1 บาท  
โดยมีหุน้สามญัจาํนวน 1,815,000,000 หุน้ ท่ีไดอ้อกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ (พ.ศ. 2559 : 1,815,000,000 หุน้) 
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22 สํารองตามกฎหมาย 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 46,825,835 - 40,025,835 -
จดัสรรระหวา่งปี 16,068,177 46,825,835 10,868,177 40,025,835

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 62,894,012 46,825,835 50,894,012 40,025,835
 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิหลงัจากหักส่วนของ
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่สาํรองน้ีจะมีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองน้ีไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้
 

23 รายได้อ่ืน 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
  

รายไดค่้าเช่า 1,213,693 1,210,156 1,210,155 1,210,156
รายไดค่้าบริการ 239,770 739,770 239,770 739,770
ดอกเบ้ียรับ 18,911,219 11,152,936 69,962,781 11,157,648
กาํไรท่ีรับรู้จากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือ่คา้ 8,649,867 1,344,553 8,649,867 1,344,553
รายไดอ่ื้น 10,290,212 1,030,168 6,597,362 695,736
 39,304,761 15,477,583 86,659,935 15,147,863
 

24 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 
รายการบางรายการท่ีรวมอยูใ่นกาํไรจากการดาํเนินงาน สามารถแยกตามลกัษณะไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
  

เงินเดือนและค่าแรง และผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 108,022,470 80,469,585 96,928,907 80,469,585
ค่าเส่ือมราคา 81,404,797 68,381,062 20,405,088 21,002,046
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 8,244,402 42,602,886 52,098,877 42,528,875
ขาดทุนจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย  3,163,848 - 3,163,848 -
ค่าธรรมเนียมทางดา้นวชิาชีพ 43,975,050 36,818,350 23,615,804 18,446,698
ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า 1,957,309 7,684,778 140,856 600,798
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25 ต้นทุนทางการเงนิ 

 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
  

ดอกเบ้ียจ่ายสถาบนัการเงิน 103,811,498 51,519,129 140,645,744 27,093,989
ค่าธรรมเนียมเงินกูธ้นาคาร 8,564,394 8,224,286 7,983,939 1,011,363
อ่ืนๆ 121,837 191,836 121,837 -
 112,497,729 59,935,251 148,751,520 28,105,352
 

26 ภาษเีงนิได้ 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
  

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 676,311 (2,154) - -
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (หมายเหตุ 17) 2,309,022 29,974,006 2,216,106 29,896,147
 2,985,333 29,971,852 2,216,106 29,896,147
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26 ภาษเีงนิได้ (ต่อ) 

 
ภาษีเงินได้สําหรับกาํไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจาํนวนเงินท่ีแตกต่างจากการคาํนวณกาํไรทางบัญชีคูณกับอัตราภาษี โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
  

กาํไรก่อนภาษี 416,843,713 647,130,265 219,579,638 505,021,996
  

ภาษีคาํนวณจากอตัราภาษีร้อยละ 17 และร้อยละ 20  
   (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 17 และร้อยละ 20) 83,368,743 129,426,053 43,915,928 101,004,399
ผลกระทบ :  
   ผลต่างของอตัราภาษีในต่างประเทศ 1,706,211 2,548,891 - -
   ผลการดาํเนินงานของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัสุทธิ 
      จากภาษี (117,391,346) (115,184,595) - -
   ภาษีเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามบตัรส่งเสริมการลงทุน (6,819,329) (5,410,802) - -
   รายไดท่ี้ถือเป็นรายไดต้ามประมวลรัษฎากร 8,533,585 8,406,944 8,447,441 8,284,577
   รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี (8) (8) (90,300,016) (88,390,016)
   ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษี 2,825,480 3,024,099 688,345 1,219,061
   ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัภาษีไดเ้พิ่มข้ึน (4,323,993) (5,548,065) (2,620,108) (2,900,243)
   ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพย ์  
      ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 46,002,175 11,291,904 42,084,516 10,678,369
การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีผา่นมาซ่ึงยงัไม่รับรู้ (273,432) (73,424) - -
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั  
   ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ 92,916 77,859 - -
(ขาดทุน)กาํไรท่ียงัไม่รับรู้ซ่ึงเกิดจากรายการระหวา่งกนั (10,735,669) 1,415,150 - -
การปรับปรุงจากงวดก่อน - (2,154) - -
ภาษีเงินได ้ 2,985,333 29,971,852 2,216,106 29,896,147
 

27 การส่งเสริมการลงทุน 
 
กลุ่มกิจการไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามบตัรส่งเสริมการลงทุน จาํนวนทั้งส้ิน 29 ฉบบั สําหรับกิจการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย  ์และเช้ือเพลิงชีวมวล โดยสิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเวน้อากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจกัร  
การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมี
รายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น (วนัเร่ิมจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย)์ 
 
รายไดจ้ากการขายและรายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าของกลุ่มกิจการ ท่ีแสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 เป็นรายไดท่ี้เกิดจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนทั้งจาํนวน 
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28 กําไรต่อหุ้น 

 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกจาํหน่าย
และชาํระแลว้ในระหวา่งปี (หมายเหตุ 21) 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
  

ส่วนแบ่งกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้  
   ของบริษทั (บาท) 415,758,694 617,628,000 217,363,532 475,125,849
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ (หุน้) 1,815,000,000 1,815,000,000 1,815,000,000 1,815,000,000
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.23 0.34 0.12 0.26
 
บริษทัไม่มีหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดท่ีออกในระหวา่งปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
 

29 เงนิปันผลจ่าย 
 
พ.ศ. 2560 
 
เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานสาํหรับปี พ.ศ. 2559 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.11 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 199.65 ลา้นบาท โดยจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 
พ.ศ. 2559 
 
เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานในรอบปี  
พ.ศ. 2558 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 108.89 ลา้นบาท โดยไดจ่้ายใหก้บัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
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30 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  

 
บริษทัถูกควบคุมโดยบริษทั พี.เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั ซ่ึงตั้งอยู่ในประเทศไทย บริษทัใหญ่ดงักล่าวถือหุ้นในบริษทัคิดเป็นจาํนวนร้อยละ 43 
จาํนวนหุน้ท่ีเหลือร้อยละ 57 ถือโดย บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) บริษทั ซิโน-ไทย เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) และบุคคลทัว่ไป รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัท่ีสาํคญัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 13 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
ก) รายได้จากการขายและบริการ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

 บาท บาท บาท บาท
  

บริษทัย่อย  
   รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 25,603,911 12,346,856
   รายไดค่้าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา - - 1,680,000 1,680,000
   รายไดจ้ากค่าบริการ - - 52,028 500,000
 - - 27,335,939 14,526,856
  
กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน  
   รายไดค่้าบริหารจดัการ 40,581,509 38,649,056 40,581,509 38,649,056
   รายไดค่้าเช่า 432,000 432,000 432,000 432,000
   เงินปันผลรับ 41 41 451,500,080 441,950,080
 41,013,550 39,081,097 492,513,589 481,031,136
  
กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  
   รายไดค่้าบริหารจดัการ - 221,760,000 - 221,760,000
   รายไดค่้าเช่า 277,889 277,889 277,889 277,889
   รายไดค่้าบริการ 185,259 185,259 185,259 185,259
   รายไดอ่ื้น 30,521 28,180 30,521 28,180
 493,669 222,251,328 493,669 222,251,328

 



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
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30 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ข) ยอดค้างชําระท่ีเกิดจากการซื้อ/ขายสินค้าและบริการ 

 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

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

ลูกหนีแ้ละเงนิทดรองจ่ายแก่กิจการ   
   ทีเ่ก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 10)   
    บริษทัยอ่ย - - 86,640,238 40,902,164
    กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 3,676,881 3,501,791 3,676,881 3,501,791
    กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 221,760,000 - 221,760,000
 3,676,881 225,261,791 90,317,119 266,163,955
   
เงนิปันผลค้างรับ (หมายเหตุ 10)   
   บริษทัยอ่ย - - - 4,449,999
   กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 119,000,021 78,750,014 119,000,021 78,750,014
    119,000,021 78,750,014 119,000,021 83,200,013
   
ลูกหนีค่้าหุ้นค้างชําระ (หมายเหตุ 10)   
   บริษทัยอ่ย - - 174,499,990 -
 - - 174,499,990 -
   
เจ้าหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 18)   
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 702,187 229,260,000 - -
 702,187 229,260,000 - -
   
เจ้าหนีค่้าหุ้นค้างชําระ (หมายเหตุ 18)   
   บริษทัยอ่ย - 179,635,000 50,249,985 179,635,000
 - 179,635,000 50,249,985 179,635,000
 



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
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30 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ค) เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษทัย่อย  

 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท
 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 2,276,372,707 868,172,050
 
การเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท
  

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 868,172,050 240,399,141
เงินใหกู้ย้มืเพิ่มระหวา่งปี 2,450,286,600 710,757,523
เงินกูจ่้ายคืนระหวา่งปี (502,963,001) (33,574,789)
โอนไปเงินใหกู้ย้มืระยะยาว (หมายเหตุ 30 ง) (508,771,942) -
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (30,351,000) (49,409,825)
ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 2,276,372,707 868,172,050
 
เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ยอยูใ่นรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งินในสกุลเงินบาท ท่ีมีกาํหนดชาํระคืนภายในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2561 โดยไม่มีการ 
คิดดอกเบ้ีย 
 
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงอยูใ่นรูปสัญญาใหกู้ย้มืในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ สกลุเงินเยน สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐโดยไม่มี
การคิดดอกเบ้ีย และการชาํระคืนเม่ือทวงถาม 
 
ในวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 บริษทัใหเ้งินกูย้มืแก่บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในรูปสัญญาใหกู้ย้มืในสกุลเงินเยน เทียบเท่า 300 ลา้นบาท 
โดยบริษัทได้ทําสัญญาแลกเปล่ียนอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินและดอกเบ้ียกับธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึง โดยสัญญามีผล 
ในวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เพื่อท่ีจะไดรั้บเงินจาํนวน 300 ลา้นบาท ณ วนัท่ีครบกาํหนดชาํระของเงินกูย้มืซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
1.41 ต่อปี 
 
ในวนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560 บริษทัให้เงินกู้ยืมแก่บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในรูปสัญญาให้กู้ยืมในสกุลเงินเยน เทียบเท่าจาํนวนเงิน  
891 ลา้นบาท โดยบริษทัไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินและดอกเบ้ียกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง โดยสัญญามีผล
ในวนัท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เพื่อท่ีจะไดรั้บเงินจาํนวน 891 ลา้นบาท ณ วนัท่ีครบกาํหนดชาํระของเงินกูย้มืซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
0.90 ต่อปี 



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
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30 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ง) เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย 
 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท
  

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 2,232,305,697 -
 
การเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท
  

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ - -
เงินใหกู้ย้มืเพิ่มระหวา่งปี 1,822,252,003 -
โอนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น (หมายเหตุ 30 ค) 508,771,942 -
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (98,718,248) -
ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 2,232,305,697 -
 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยอยูใ่นรูปสญัญาใหกู้ย้มืในสกลุเงินเยน มีกาํหนดชาํระคืนภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยคิดดอกเบ้ีย
ในอตัราคงท่ีร้อยละ 4.75 ต่อปี 
 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงอยูใ่นรูปสัญญาใหกู้ย้มืในสกลุเงินดอลลาร์สิงคโปร์ สกลุเงินเยน สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ
โดยไม่มีการคิดดอกเบ้ีย และมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม 
 

ในวนัท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 บริษทัให้เงินกูย้ืมแก่บริษทัย่อยสองแห่งในรูปสัญญาให้กูย้ืมในสกุลเงินเยน เทียบเท่าจาํนวนเงิน  
1,071 ลา้นบาท โดยบริษทัไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินและดอกเบ้ียกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง โดยสัญญามีผล
ในวนัท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เพื่อท่ีจะไดรั้บเงินจาํนวน 1,071 ลา้นบาท ณ วนัท่ีครบกาํหนดชาํระของเงินกูย้ืมซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ีย 
ร้อยละ 1.69 ต่อปี 
 

จ) เงนิกู้ยืมระยะยาวจากบริษทัย่อย 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท
   

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ยท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี  22,500,000 -
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ยท่ีถึงกาํหนดชาํระเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี - 22,500,000

 22,500,000 22,500,000



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
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30 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
จ) เงนิกู้ยืมระยะยาวจากบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
การเคล่ือนไหวสาํหรับเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 วเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท
  

ราคาตามบญัชีตน้ปี 22,500,000 -
โอนจากเงินกูย้มืระยะสั้น - 22,500,000

ราคาตามบญัชีส้ินปี 22,500,000 22,500,000
 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ยอยูใ่นรูปของสญัญาเงินกู ้มีกาํหนดชาํระคืนภายในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 โดยไม่มีการคิดดอกเบ้ีย 
 

ฉ) ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญัของกิจการ 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
   

ผลประโยชน์ระยะสั้น 31,980,423 22,968,200 21,209,375 22,968,200
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 164,860 1,119,651 164,860 1,119,651
 32,145,283 24,087,851 21,374,235 24,087,851
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31 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกิดขึน้ในภายหน้า 

 
31.1 สัญญาขายไฟฟ้า 

 
ในประเทศ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีสัญญาขายไฟฟ้า กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ”) และการไฟฟ้านครหลวง (“กฟน”)
จาํนวน 29 สัญญา (พ.ศ. 2559 : 29 สัญญา) ปัจจุบนักลุ่มกิจการไดด้าํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าแลว้ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาขาย
ไฟฟ้าจาํนวน 26 สญัญา สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 

จาํนวนสัญญา 
กาํลงัการผลิต 
เมกะวตัต ์ รายละเอียด 

ดาํเนินการผลิตและ 
   จาํหน่ายไฟฟ้า 

11 84.5 

สัญญาขายไฟฟ้าของบริษัทและสัญญาขายไฟฟ้าของกิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนักาํหนดให้บริษัท และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัขายไฟฟ้าให้แก่ 
กฟภ. ตามจาํนวนและราคาท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา โดยมีระยะเวลา 5 ปี 
เเละต่อสัญญาโดยอัตโนมัติคร้ังละ  5 ปี  จนกว่าจะมีการยุติสัญญา 
นอกจากน้ี ในการขายไฟฟ้าให้ กฟภ. บริษทั และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั
ไดรั้บการสนับสนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าจาก กฟภ. จาํนวน 6.50 บาท 
ถึง 8 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (งบการเงินเฉพาะบริษัท  : 8 บาทต่อ
กิโลวัตต์-ชั่วโมง) เป็นระยะเวลา 10 ปี  นับจากวันเร่ิมจาํหน่ายไฟฟ้า
เชิงพาณิชย ์

14 14 

สัญญาขายไฟฟ้าของบริษทัย่อยไดก้าํหนดให้บริษทัย่อยขายไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคาให้แก่ กฟภ. และ กฟน. ในอตัรา
การรับซ้ือไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) โดยมีระยะเวลา 25 ปีนบัตั้งแต่
เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2556 

1 1 

สัญญาขายไฟฟ้าของบริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงไดก้าํหนดให้บริษทัย่อยขาย
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนพื้นดินใหแ้ก่ กฟภ. ในอตัราการ
รับซ้ือไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) โดยมีระยะเวลา 25 ปีนับตั้ งแต่
วนัจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์

ยงัไม่ไดด้าํเนินการผลิต 
   และจาํหน่ายไฟฟ้า 

3 21.9 

สัญญาขายไฟฟ้าของบริษทัย่อยไดก้าํหนดให้บริษทัย่อยขายไฟฟ้าจาก
ระบบผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลให้แก่ กฟภ. ในอตัราการรับซ้ือไฟฟ้าแบบ 
Feed-in Tariff (FiT) โดยมีระยะเวลา 15 ปี  4 เดือน  และ แบบ  Feed-in 
Tariff (FiT) Premium โดยมีระยะเวลา 8 ปี นบัตั้งแต่วนัจาํหน่ายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย ์โรงไฟฟ้าชีวมวลภายใตส้ัญญาดังกล่าวอยู่ในช่วงระหว่างการ
ก่อสร้าง 
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31 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกิดขึน้ในภายหน้า (ต่อ) 

 
31.1 สัญญาขายไฟฟ้า (ต่อ) 

 
ต่างประเทศ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยในประเทศญ่ีปุ่นมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับหน่วยงานท่ีรับซ้ือไฟฟ้าจาํนวน 4 สัญญา  
(พ.ศ. 2559 : 4 สญัญา) สาํหรับโครงการท่ีไดด้าํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าแลว้ และมีใบอนุญาตในการซ้ือขายไฟฟ้ากบัหน่วยงาน
รับซ้ือไฟฟ้าจาํนวน 3 สัญญา (พ.ศ. 2559 : 3 สัญญา) สําหรับโครงการท่ียงัไม่ไดด้าํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า สามารถสรุปได ้
ดงัน้ี 
 

 
จาํนวน
สัญญา 

กาํลงัการผลิต 
เมกะวตัต ์ รายละเอียด 

ดาํเนินการผลิตและ 
   จาํหน่ายไฟฟ้า 

4 5.24 

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัหน่วยงานท่ีรับซ้ือไฟฟ้าไดก้าํหนดใหบ้ริษทัยอ่ยขายไฟฟ้าจาก
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นอตัราการรับซ้ือแบบ Feed-in Tariff (FiT) 
โดยมีระยะเวลา 20 ปี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 

ยงัไม่ไดด้าํเนินการ
ผลิต 
   และจาํหน่ายไฟฟ้า 

3 16.74 

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัหน่วยงานท่ีรับซ้ือไฟฟ้าไดก้าํหนดใหบ้ริษทัยอ่ยขายไฟฟ้าจาก
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นอตัราการรับซ้ือแบบ Feed-in Tariff (FiT) 
โดยมีระยะเวลา 20 ปี ตั้งแต่วนัจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์

 
31.2 ภาระผูกพนัทีเ่ป็นข้อผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน - กรณทีีก่ลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 

 
ก) บริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคารสาํนกังาน รถยนต ์อุปกรณ์ และการเช่าพื้นท่ี

ส่วนหลงัคา-ดาดฟ้า และพื้นท่ีอ่ืนๆ ของอาคารเพื่อใช้เป็นสถานท่ีติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย ์อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่  
3 ถึง 26 ปี 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 บริษทัและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้ งส้ินภายใต ้
สญัญาเช่าดาํเนินงานดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
  

ภายใน 1 ปี 22,057,238 22,317,493 12,805,532 7,653,260
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 53,195,076 56,800,726 17,216,088 4,771,200
มากกวา่ 5 ปี 145,696,274 220,909,243 - -
 220,948,588 300,027,462 30,021,620 12,424,460
 
ภายใตส้ัญญาเช่าพื้นท่ีส่วนหลงัคา-ดาดฟ้าและพื้นท่ีอ่ืน ๆ ของอาคารบางสัญญา บริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าเช่าในอตัรา 
ร้อยละของยอดขาย หรือตามจาํนวนเงินขั้นตํ่าตามสญัญา แลว้แต่จาํนวนเงินใดจะสูงกวา่ 
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31 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกิดขึน้ในภายหน้า (ต่อ) 

 
31.3 สัญญาและภาระผูกพนัอ่ืน  ๆ

 
ก) กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีภาระผกูพนัตามสัญญาบริหารจดัการกบัผูร่้วมคา้อ่ืน เป็นจาํนวนเงิน 6 ลา้นบาทต่อปี สัญญาดงักล่าวมี

อาย ุ10 ปี นบัตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 โดยค่าบริหารจดัการดงักล่าวจะปรับเพิ่มข้ึนปีละคร้ังตามอตัราท่ีกาํหนดไวใ้น
สญัญา ซ่ึงในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีค่าบริหารจดัการท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายภายใต้
สญัญาดงักล่าวเป็นจาํนวน 3 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 3 ลา้นบาท) (ตามสดัส่วนของบริษทัท่ีมีในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าว) 
 

ข) กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีภาระผูกพนัตามสัญญาบริการเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าจาํนวนเจ็ดแห่งกบับริษทัแห่งหน่ึง
เป็นจาํนวนเงิน 9 ลา้นบาทต่อปี สญัญาดงักล่าวมีอาย ุ10 ปีนบัตั้งแต่วนัเร่ิมจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์ซ่ึงในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีค่าบริการเดินเคร่ืองและซ่อมบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายภายใต้
สัญญาดงักล่าว เป็นจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 5 ลา้นบาท) (ตามสัดส่วนของบริษทัท่ีมีในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั
ดงักล่าว) 
 

ค) กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีภาระผูกพนัตามสัญญาจา้งตรวจสอบและติดตามผลการเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าจาํนวน 
สิบแห่งกับบริษัทแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงิน 2 ล้านบาทต่อปี  นับตั้ งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.2556 สัญญาดังกล่าวมีอายุ 7 ปี
นบัตั้งแต่วนัเร่ิมจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์
 

ง) กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีภาระผูกพนัตามสัญญาบริการเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าจาํนวนสามแห่งกบับริษทัแห่งหน่ึง
จาํนวนเงิน  8 ล้านบาทต่อปี  สัญญาดังกล่าวมีอายุ 5 ปีนับตั้ งแต่เดือนมิถุนายน  พ .ศ . 2560 ซ่ึงในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีค่าบริหารเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายภายใตส้ัญญา
ดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 3 ลา้นบาทต่อปี (พ.ศ. 2559 : ไม่มี) (ตามสดัส่วนของบริษทัท่ีมีในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าว) 

 
จ) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภาระผกูพนัตามสญัญาบริหารจดัการกบัผูร่้วมทุน เป็นจาํนวนเงิน 8 ลา้นบาทต่อปี นบัตั้งแต่เดือนกนัยายน 

พ.ศ. 2559 โดยค่าบริหารจดัการดังกล่าวจะปรับเพิ่มข้ึนปีละคร้ังตามอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา ซ่ึงในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัย่อยมีค่าบริหารจดัการท่ีรับรู้เป็นตน้ทุนงานระหว่างก่อสร้างภายใตส้ัญญาดงักล่าวเป็นจาํนวน  
8 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 3 ลา้นบาท) 

 
ฉ) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภาระผกูพนัตามสญัญาจา้งตรวจสอบและติดตามผลการเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้ากบับริษทัแห่งหน่ึง

เป็นค่าจา้งจาํนวน 52,000 ดอลลาร์ (พ.ศ. 2559 : 98,800 ดอลลาร์)  
 

ช) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีภาระผูกพนัตามสัญญาจ้างตรวจสอบและติดตามผลการเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้ากับบริษัท  
แห่งหน่ึงเป็นค่าจา้งจาํนวน 62,500 ดอลลาร์ (พ.ศ. 2559 : ไม่มี)  
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31 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกิดขึน้ในภายหน้า (ต่อ) 

 
31.4 การคํา้ประกัน 

 
ก) บริษทัคํ้าประกนัวงเงินกูแ้ละวงเงินสินเช่ือใหแ้ก่บริษทัยอ่ยในวงเงิน 23 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 561 ลา้นบาท) 
 
ข) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัและบริษทัย่อยมีหนังสือคํ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัและบริษทัย่อย 

คงเหลือจาํนวน 9 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 9 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัในการปฏิบติังานบางประการตามปกติธุรกิจ 
 

32 เหตุการณ์ภายหลังวนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ 
 
เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลการ
ดาํเนินงานสาํหรับปี พ.ศ. 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.71 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 12.92 ลา้นบาท โดยจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้น
เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2561 
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