
บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย่ี์ จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 

และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย  

งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 งบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรบังวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และ 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ และงบกระแส 

เงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูล 

ทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกิจการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวม

และขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล 

ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล

ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใชว้ธิกีารสอบถาม

บุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น  

การสอบทานน้ีมขีอบเขตจํากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่า

จะพบเรื่องที่มีนัยสําคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดงันัน้ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูล 

ทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้ 
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้

จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสําคญัจากการสอบทาน

ของขา้พเจา้  
 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 
 

 

 

 

 

 

ขจรเกียรติ  อรณุไพโรจนกลุ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3445 

กรุงเทพมหานคร 

14 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2562

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 646,746 561,021 37,754 209,558

เงินฝากธนาคารที�มีข้อจํากัดในการเบิกใช้ระยะสั�น 59,750 74,399 11,213 11,603

เงินลงทุนชั�วคราว 6 463 460 463 460

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 7 409,861 478,067 257,658 258,869

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทย่อย 13.3 - - 754,001 335,288

สินค้าคงเหลือ 28,521 14,453 - -

ภาษีมูลค่าเพิ�มรอขอคืน 281,419 181,179 - -

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 26,385 152,582 13,550 11,978

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,453,145 1,462,161 1,074,639 827,756

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที�มีข้อจํากัดในการเบิกใช้ระยะยาว 22,837 12,009 1,050 1,050

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 13.4 - - 4,265,537 4,333,468

13.2 - - 1,383,683 1,383,683

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 8.1 - - 1,199,150 1,198,750

เงินลงทุนในการร่วมค้า 8.2 1,809,169 1,787,087 350,000 350,000

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 89,978 89,978 89,978 89,978

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 7,262,674 6,928,083 275,664 280,234

10 17,318 17,726 - -

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 9 4,574,942 4,376,580 6,942 7,679

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 1,806 2,410 108 -

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 14,532 13,202 3,789 2,652

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,793,256 13,227,075 7,575,901 7,647,494

รวมสินทรัพย์ 15,246,401 14,689,236 8,650,540 8,475,250

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ ______________________________________     กรรมการ ______________________________________

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

ลูกหนี�จากการจําหน่ายเงินลงทุน

ค่าความนิยม
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2562

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 11.1 99,485 98,794 99,485 98,794

เจ้าหนี�ค่าก่อสร้างและเจ้าหนี�อื�น 190,707 278,446 82,713 42,594

เจ้าหนี�ค่าสิทธิในสัญญาซื�อขายไฟฟ้า

ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 2,029 - - -

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน

ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 6,558 2,620 2,695 2,620

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว

ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 11.2 570,037 437,241 216,006 175,889

13.5 - - 22,500 22,500

ส่วนของหุ้นกู้ที�ถึงกําหนดชําระในหนึ�งปี 2,999,481 2,048,530 2,999,481 2,048,530

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 2,861 1,350 - -

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 23,559 15,485 2,534 966

รวมหนี�สินหมุนเวียน 3,894,717 2,882,466 3,425,414 2,391,893

หนี�สินไม่หมุนเวียน

73,850 - - -

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน 12,944 7,980 5,949 7,980

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 11.2 6,208,734 5,922,634 2,173,013 2,062,780

หุ้นกู้ - 949,066 - 949,066

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 10,665 8,607 10,665 8,607

ประมาณการหนี�สินการรื�อถอนสินทรัพย์ 2,455 2,454 2,455 2,454

7,090 1,335 - 1,267

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 72 72 72 72

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 6,315,810 6,892,148 2,192,154 3,032,226

รวมหนี�สิน 10,210,527 9,774,614 5,617,568 5,424,119

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากบริษัทย่อย

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เจ้าหนี�ค่าสิทธิในสัญญาซื�อขายไฟฟ้า
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2562

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

   หุ้นสามัญจํานวน  2,477,474,454 หุ้น 

      มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

      (พ.ศ. 2561 : 2,450,250,000 หุ้น

      มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 14 2,477,474 2,450,250 2,477,474 2,450,250

ทุนที�ออกและเรียกชําระแล้ว

   หุ้นสามัญจํานวน 1,905,749,580 หุ้น

     ชําระแล้วเต็มมูลค่า 14 1,905,750 1,905,750 1,905,750 1,905,750

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 727,554 727,554 727,554 727,554

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 63,972 63,972 50,894 50,894

ยังไม่ได้จัดสรร 2,662,334 2,207,231 348,774 366,933

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ (328,468) (134,119) - -

รวมส่วนของเจ้าของของบริษัทใหญ่ 5,031,142 4,770,388 3,032,972 3,051,131

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 4,732 144,234             - -

รวมส่วนของเจ้าของ 5,035,874 4,914,622 3,032,972 3,051,131

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 15,246,401 14,689,236 8,650,540 8,475,250

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2562

30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายได้จากการขาย 333,333 126,610 - 107

รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ�มราคารับซื�อไฟฟ้า 14,108 4,995 - 69

รายได้ค่าบริหารจัดการ 13,375 10,909 24,106 18,891

ต้นทุนขายและบริการ (226,147) (109,841) (18,146) (22,747)

กําไร(ขาดทุน)ขั�นต้น 134,669 32,673 5,960 (3,680)

เงินปันผลรับ - - 136,850 218,400

รายได้อื�น 6,084 60,974 2,566 68,750

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     (46,727) (60,078) (56,163) (102,926)

ต้นทุนทางการเงิน (27,233) (38,765) (40,471) (73,408)

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 141,568 133,121 - -

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 208,361 127,925 48,742 107,136

ภาษีเงินได้ (1,788) (1,989) 514 2,661

กําไรสําหรับงวด 206,573 125,936 49,256 109,797

กําไรเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด

รายการที�จะจัดประเภทใหม่เป็นกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

   ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (39,068) (184,742) - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 167,505 (58,806) 49,256 109,797

การแบ่งปันกําไร

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 204,796 124,429 49,256 109,797

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 1,777 1,507 - -

206,573 125,936 49,256 109,797

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 165,703 (60,324) 49,256 109,797

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 1,802 1,518 - -

167,505 (58,806) 49,256 109,797

กําไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 0.11 0.07 0.03 0.05

กําไรต่อหุ้นปรับลด 0.11 0.07 0.03 0.05

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2562

30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายได้จากการขาย 954,165 267,587 2 1,056

รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ�มราคารับซื�อไฟฟ้า 41,282 9,048 - 1,353

รายได้ค่าบริหารจัดการ 37,395 31,871 69,544 54,946

ต้นทุนขายและบริการ (645,795) (241,928) (52,303) (64,492)

กําไร(ขาดทุน)ขั�นต้น 387,047 66,578 17,243 (7,137)

เงินปันผลรับ 13.1 - - 465,080 451,822

รายได้อื�น 26,359 78,459 5,763 152,976

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     (162,242) (151,419) (207,744) (125,303)

ต้นทุนทางการเงิน (141,127) (90,507) (195,062) (206,197)

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 8.2 475,332 446,657 - -

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 585,369 349,768 85,280 266,161

ภาษีเงินได้ (932) (6,933) 1,375 4,006

กําไรสําหรับงวด 584,437 342,835 86,655 270,167

กําไรเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด

รายการที�จะจัดประเภทใหม่เป็นกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

   ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (183,771) (51,938) - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 400,666 290,897 86,655 270,167

การแบ่งปันกําไร

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 559,917 341,370 86,655 270,167

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 24,520 1,465 - -

584,437 342,835 86,655 270,167

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 376,092 289,381 86,655 270,167

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 24,574 1,516 - -

400,666 290,897 86,655 270,167

กําไรต่อหุ้น 15

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 0.29 0.18 0.05 0.14

กําไรต่อหุ้นปรับลด 0.29 0.18 0.05 0.14

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)         

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ทุนเรือนหุ้น จัดสรรแล้ว - การเปลี�ยนแปลง รวม

ที�ออกและ ส่วนเกินมูลค่า สํารอง สัดส่วนใน การแปลงค่า ส่วนของเจ้าของ ส่วนได้เสียที�

เรียกชําระแล้ว หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร บริษัทย่อย งบการเงิน ของบริษัทใหญ่ ไม่มีอํานาจควบคุม รวม

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561 1,815,000 727,554 62,894 2,135,195 - (122,053) 4,618,590 162,152 4,780,742

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

การจ่ายหุ้นปันผล 90,750 - - - - - 90,750 - 90,750

จัดสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย - - 1,078 (1,078) - - - - -

เงินปันผล - - - (100,841) - - (100,841) - (100,841)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 341,370 - (51,989) 289,381 1,516 290,897

ยอดคงเหลือสิ�นงวด ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561 1,905,750 727,554 63,972 2,374,646 - (174,042) 4,897,880 163,668 5,061,548

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 1,905,750 727,554 63,972 2,207,231 (7,769) (126,350) 4,770,388 144,234 4,914,622

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

ลงทุนเพิ�มในบริษัทย่อยโดยซื�อหุ้น

จากส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม (หมายเหตุ 8.1) - - - - (10,524) - (10,524) (164,076) (174,600)

เงินปันผล - - - (104,814) - - (104,814) - (104,814)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 559,917 - (183,825) 376,092 24,574 400,666

ยอดคงเหลือสิ�นงวด ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2562 1,905,750 727,554 63,972 2,662,334 (18,293) (310,175) 5,031,142 4,732 5,035,874

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม                                        

ส่วนของเจ้าของของบริษัทใหญ่

กําไรสะสม องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ทุนเรือนหุ้น

ที�ออกและ ส่วนเกินมูลค่า จัดสรรแล้ว

เรียกชําระแล้ว หุ้นสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร รวม

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561 1,815,000 727,554 50,894 658,395 3,251,843

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

การจ่ายหุ้นปันผล 90,750 - - - 90,750

- - - (100,841) (100,841)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 270,167 270,167

ยอดคงเหลือสิ�นงวด ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561 1,905,750 727,554 50,894 827,721 3,511,919

ยอดยกมาต้นงวด ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 1,905,750 727,554 50,894 366,933 3,051,131

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

- - - (104,814) (104,814)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 86,655 86,655

ยอดคงเหลือสิ�นงวด ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2562 1,905,750 727,554 50,894 348,774 3,032,972

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

เงินปันผล

เงินปันผล
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2562

30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 585,369 349,768 85,280 266,161

รายการปรับปรุง

ค่าเสื�อมราคา 9 216,737 99,467 6,644 19,494

ค่าตัดจําหน่าย 9 30,210 2,650 1,474 718

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 8.2 (475,332) (446,657) - -

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 2,059 1,989 2,059 1,989

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง 5,693 (25,981) 109,591 (62,196)

กําไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรม

     ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื�อค้า - 69 - 69

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื�อค้า (822) (1,267) (822) (1,267)

ขาดทุน(กําไร)จากการตัดจําหน่ายอุปกรณ์ - 38 - (19)

(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (578) 9,962 (578) -

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายภาษีหัก ณ ที�จ่าย 9 17 - -

เงินปันผลรับ 13.1 - - (465,080) (451,822)

ดอกเบี�ยรับ (941) (21,490) (2,824) (108,381)

รายได้อื�น - (1,578) - (3,031)

ต้นทุนทางการเงิน 141,127 90,507 195,062 206,197

กําไรจากการต่อรองราคาซื�อบริษัทย่อย 12 (5,683) - - -

ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม 10 766 - - -

498,614 57,494 (69,194) (132,088)

การเปลี�ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 64,512 (88,899) 3,377 312,032

สินค้าคงเหลือ (14,068) (5,254) - -

ภาษีมูลค่าเพิ�มรอขอคืน 35,519 (33,971) - 235

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 8,248 (63,273) 479 (5)

ลูกหนี�จากการจําหน่ายเงินลงทุน - - - (379,410)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 1,222 6,799 (1,143) 1,306

เจ้าหนี�อื�น (104,533) 67,334 8,630 66,283

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 3,210 (1,515) 4,379 1,274

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการดําเนินงาน 492,724 (61,285) (53,472) (130,373)

เพิ�ม  รับภาษีเงินได้ - 1,547 - 1,547

หัก   จ่ายภาษีเงินได้ (2,958) (13,552) (2,051) (1,714)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการดําเนินงาน 489,766 (73,290) (55,523) (130,540)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2562

30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิจากเงินสดที�ได้มา 12 (204,818) - (400) (13,701)

เงินฝากธนาคารที�มีข้อจํากัดในการเบิกใช้ลดลง 3,821 22,420 390 21,914

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทุนชั�วคราว 6 (455,389) (384,146) (455,389) (384,146)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั�วคราว 456,208 261,365 456,208 261,365

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทย่อย 13.3 - - (486,000) (386,634)

เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทย่อย 13.3 - - 67,287 588,024

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 13.4 - - (59,263) (1,564,255)

เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 13.4 - - 21,988 1,523,523

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (363,726) (1,287,382) (3,590) (5,783)

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 15 272 15 263

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (1,303) (4,149) (1,303) (2,127)

รับดอกเบี�ย 732 22,411 352 22,060

รับเงินปันผล 462,980 352,422 462,980 352,422

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน (101,480) (1,016,787) 3,275 412,925

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงินสุทธิ

จากค่าธรรมเนียมทางการเงิน 11.1 47,879 98,640 47,879 98,640

จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 11.1 (50,000) - (50,000) -

จ่ายคืนหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน (3,799) (2,230) (2,230) (2,230)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิจากค่าธรรมเนียมทางการเงิน 11.2 558,864 2,101,614 203,517 -

จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 11.2 (393,074) (59,089) (91,200) -

ซื�อหุ้นเพิ�มในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 8.1 (174,600) - - -

เงินสดจ่ายเงินปันผล (104,814) (10,181) (104,814) (10,091)

ดอกเบี�ยจ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงิน (187,057) (291,766) (120,677) (210,934)

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน (306,601) 1,836,988 (117,525) (124,615)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ 81,685 746,911 (169,773) 157,770

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 561,021 424,752 209,558 32,023

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี�ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,999 (5,704) (2,031) -

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 2,041 10,845 - 2

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ�นงวด 646,746 1,176,804 37,754 189,795

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

รายการที�ไม่ใช่เงินสดที�มีสาระสําคัญมีดังนี�

ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าและซื�ออุปกรณ์ที�ยังไม่ได้ชําระเงิน 23,372 390,432 8 2,043

หุ้นปันผล - 90,750 - 90,750

ลูกหนี�จากการจําหน่ายเงินลงทุนค้างรับจากบริษัทย่อย - - 1,383,683 1,606,981

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

10
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บรษิทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหาชนจํากดั ซึ่งจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และเป็นบรษิทั 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยโดยมีบรษิัท พี.เอ็ม.เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด ซึ่งเป็นบรษิัทที่จดทะเบียนจดัตัง้ใน

ประเทศไทยเป็นบรษิทัใหญ่ (“บรษิทัใหญ่”) มทีีอ่ยู่ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวด้งัน้ี 

 

เลขที ่725 อาคารเมโทรโพลศิ ชัน้ 19 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษิทั บรษิทัย่อยและกจิการทีค่วบคุมร่วมกนัว่า “กลุ่มกจิการ” 

 

การประกอบธุรกิจของกลุ่มกิจการคือ การผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานชีวมวล 

ใหแ้ก่ภาครฐั 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที ่ 

14 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลทีนํ่าเสนอน้ีไดร้บัการสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 

2 เกณฑใ์นการจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จดัทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง  

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และข้อกําหนดเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชวีนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจดัทําขึ้นจากข้อมูลทางการเงิน

ระหว่างกาลภาษาไทยที่จัดทําตามกฎหมาย ในกรณีที่มีเน้ือความขดัแย้งกันหรือมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูล 

ทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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3 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ช้ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ช้ในการจดัทํา 

งบการเงนิสําหรบังวดปีบญัชสีิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิ ซึง่มผีลบงัคบัใชใ้นวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 ซึง่ไม่มผีลกระทบทีม่นัียสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 

 

กลุ่มกิจการไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มกีารปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใช้

วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบตัิก่อนวนับังคบัใช้ ผู้บรหิารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการนํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาใช ้

 

4 การประมาณการ 

 

ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และข้อสมมติทีม่ผีลกระทบต่อการนํา

นโยบายการบญัชมีาใช ้และจํานวนเงนิของสนิทรพัย์และหน้ีสนิ รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างจากประมาณการ 
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5 ข้อมูลตามส่วนงาน 
 

กลุ่มกิจการเปิดเผยส่วนงานที่รายงานสองส่วนงานโดยจําแนกตามส่วนงานภูมศิาสตร์ ไดแ้ก่ ส่วนงานในประเทศไทยและในต่างประเทศ สองส่วนงานที่นําเสนอถูกจดัแบ่งและได้รบัการสอบทาน 

โดยผูม้อีํานาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการดําเนินงาน ซึ่งไดแ้ก่ ประธานกรรมการบรหิารและคณะกรรมการบรหิาร ขอ้มูลทีแ่สดงดา้นล่างเป็นขอ้มูลทีผู่ม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดําเนินงานใชใ้นการ

ประเมนิผลการดําเนินงานของแต่ละส่วนงาน 
 

ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานภมิูศาสตร ์

 สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน (ล้านบาท) 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ตดัรายการระหวา่งกนั รวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
           

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 814.55 257.26 251.12 74.32 1,065.67 331.58 (32.83) (23.07) 1,032.84 308.51 

รายไดอ้ื่น 26.44 153.83 2.39 11.58 28.83 165.41 (2.47) (88.79) 26.36 76.62 

เงนิปันผลรบั 465.08 451.82 - - 465.08 451.82 (465.08) (451.82) - - 

ตน้ทุนการดาํเนินงาน (516.59) (202.07) (140.60) (44.68) (657.19) (246.75) 11.40 4.83 (645.79) (241.92) 

กําไรจากการดําเนินงาน 789.48 660.84 112.91 41.22 902.39 702.06 (488.98) (558.85) 413.41 143.21 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร (141.16) (116.00) (37.46) (39.28) (178.62) (155.28) 21.05 3.86 (157.57) (151.42) 

กําไร(ขาดทุน)ก่อนหกัตน้ทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได ้ 648.32 544.84 75.45 1.94 723.77 546.78 (467.93) (554.99) 255.84 (8.21) 

ตน้ทุนทางการเงนิ (276.86) (235.31) (33.97) (103.37) (310.83) (338.68) 169.70 248.17 (141.13) (90.51) 

(ขาดทุน)กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น (88.34) (18.83) (0.07) (7.43) (88.41) (26.26) 83.74 28.09 (4.67) 1.83 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 475.33 446.66 - - 475.33 446.66 - - 475.33 446.66 

ผลการดําเนินงานก่อนภาษเีงนิได ้ 758.45 737.36 41.41 (108.86) 799.86 628.50 (214.49) (278.73) 585.37 349.77 

ภาษเีงนิได ้ 0.83 4.00 (1.76) (10.93) (0.93) (6.93) - - (0.93) (6.93) 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 759.28 741.36 39.65 (119.79) 798.93 621.57 (214.49) (278.73) 584.44 342.84 
           

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้           

เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time)         995.44 276.64 

ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time)         37.40 31.87 

รวมรายได ้         1,032.84 308.51 

รวมสินทรพัย ์         15,246.40 14,855.34 
           

รวมหน้ีสิน         10,210.53 9,793.79 
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6 เงินลงทุนชัว่คราว 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนชัว่คราวสาํหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  หลกัทรพัยท่ี์ถือไว้  

 หลกัทรพัยเ์พ่ือค้า 

จนครบกาํหนด

ภายใน 1 ปี รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ - 460 460 

ซื้อหลกัทรพัย์ 455,386 3 455,389 

ขายหลกัทรพัย ์ (455,386) - (455,386) 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ - 463 463 

 

7 ลูกหน้ีการค้า 

 

ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ลูกหน้ีการค้าซึ่งแสดงรวมในรายการลูกหน้ีการค้าและ

ลูกหน้ีอื่นในงบแสดงฐานะการเงนิสามารถวเิคราะหต์ามอายุหน้ีทีค่า้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยงัไม่ถงึกําหนดชาํระ 217,337 168,206 - 57 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู - - - - 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธ ิ 217,337 168,206 - 57 

 

8 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมค้า 

 

8.1 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

การลงทุนเพ่ิมภายใต้ บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

 

เมื่อวนัที่ 9 สงิหาคม พ.ศ. 2562 บรษิัทจ่ายค่าหุ้นที่เรยีกชําระเพิ่มในบรษิัท เวลิด์ โซล่าร์ จํากดั สําหรบัหุ้น 100,000 หุ้น 

หุน้ละ 4 บาท จํานวนรวม 0.40 ลา้นบาท 
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8 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมค้า (ต่อ) 
 

8.1 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

การลงทุนเพ่ิมภายใต้ บริษทั โซล่าร ์วิซิเบิล จาํกดั 
 

เมื่อวนัที ่7 มนีาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการซื้อหุน้สามญัของบรษิทั บเีอส บางไทร โซลาร ์จํากดั จํานวน 820,000 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนในราคา 131.20 ล้านบาท เพื่อให้ได้มาซึ่งกิจการโครงการผลิตไฟฟ้า 

จากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพื้นดนิทีม่ขีนาดกําลงัการผลติรวม 5 เมกะวตัต์ การซื้อเงนิลงทุนดงักล่าวถอืเป็น

การซื้อธุรกจิ รายละเอยีดของการซือ้ธุรกจิเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 12 
 

เมื่อวนัที ่19 สงิหาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการซื้อหุน้สามญัของบรษิัท บเีอส โซลาร์ เอน็เนอรย์ี ่จํากดั จํานวน 630,000 หุ้น 

คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนในราคา 73.71 ล้านบาท เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งกจิการโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทติย์แบบตดิตัง้บนพืน้ดนิทีม่ขีนาดกําลงัการผลติรวม 5 เมกะวตัต ์การซื้อเงนิลงทุนดงักล่าวถอืเป็นการซื้อธุรกจิ

รายละเอยีดของการซื้อธุรกจิเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 12 
 

การลงทุนเพ่ิมภายใต้ บริษทั ไทย คอมมูนิต้ี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั 
 

เมื่อวนัที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการซื้อหุ้นสามญัของบรษิัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวลิด์ จํากัด จาก บรษิัท  

ไทยนครพาราวู้ด จํากัด เพิ่มเติมอีก 1,455,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 120 บาท รวมเป็นจํานวน 174.60 ล้านบาท  

ทําให้สดัส่วนการถือหุ้นของกลุ่มกิจการเพิม่ขึ้นจากร้อยละ 75 เป็นร้อยละ 100 ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสดัส่วน 

การลงทุน จํานวน 10.52 ลา้นบาท รบัรูโ้ดยตรงเขา้ส่วนไดเ้สยีทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ในงบการเงนิรวม 
 

8.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในการร่วมค้า 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในการร่วมคา้สําหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 

มดีงัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 1,787,087 1,750,549 350,000 350,000 

ส่วนแบ่งกําไร 475,332 446,657 - - 

เงนิปันผลรบั (453,250) (438,900) - - 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 1,809,169 1,758,306 350,000 350,000 
 

บรษิทั ไทย โซล่าร ์รนิีวเอเบลิ จํากดั ซึ่งเป็นการร่วมคา้ ไดนํ้าใบหุน้ของเงนิลงทุนในบรษิทั สยาม โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่1 จํากดั 

ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย ทีม่รีาคาตามบญัช ี1,080 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ .ศ . 2561 : 1,080 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อ

ทีบ่รษิทัย่อยได้รบัจากธนาคารพาณิชย์ และบรษิัท สยาม โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่1 จํากดั ไดนํ้าทีด่นิและสิง่ปลูกสร้างและ

เครื่องจกัรทีม่มีลูค่าตามบญัชจํีานวน 4,806 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 4,975 ลา้นบาท) และเงนิฝากธนาคาร

จํานวน 350 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ .ศ . 2561 : 360 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัจากธนาคารพาณิชย ์
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8 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมค้า (ต่อ) 

 

8.3 รายละเอียดของเงินลงทุน 

 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 รายละเอียดเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยที่เปลี่ยนแปลงจากที่เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 13 

ในงบการเงนิประจําปี พ.ศ. 2561 มดีงัน้ี 

 

   สดัส่วนความเป็นเจ้าของ 

  ประเทศท่ี 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 ประเภทของธรุกิจ จดทะเบียน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

บริษทัย่อย     
     

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดย บริษทั โซลา่ร ์วิซิเบิล จาํกดั     

   บรษิทั บเีอส บางไทร โซลาร ์จํากดั ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 - 

   บรษิทั บเีอส โซลาร ์เอน็เนอรย์ี ่จํากดั ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 - 

     

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดย บริษทั ไทย คอมมูนิต้ี  

   เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั     

   บรษิทั ออสการ ์เซฟ เดอะ เวลิด ์จํากดั ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 75 

 

9 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

การเปลี่ยนแปลงของที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนสําหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  

มดีงัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน อาคาร  สินทรพัย ์ ท่ีดิน อาคาร  สินทรพัย ์

 และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 6,928,083 4,376,580 280,234 7,679 

การไดม้าซึง่บรษิทัย่อย (หมายเหตุ 12) 399,700 195,205 - - 

ซื้อสนิทรพัย ์ 294,755 152,563 1,511 737 

ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (15) - (15) - 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย (216,737) (30,210) (6,644) (1,474) 

กลบัรายการการดอ้ยค่า 578 - 578 - 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น (143,690) (119,196) - - 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 7,262,674 4,574,942 275,664 6,942 
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9 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (ต่อ) 

 

ต้นทุนการกู้ยมืจํานวน 15.45 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561: 75.95 ล้านบาท) ไดร้วมเป็นราคาทุนของทีด่นิ อาคาร และ

อุปกรณ์ที่ซื้อเพิ่มในระหว่างงวด ต้นทุนการกู้ยืมเกิดจากเงินกู้ยืมที่ยืมมาเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ได้บันทึกเป็นต้นทุน 

ของสนิทรพัย์และรวมอยู่ในรายการซื้อ กลุ่มกจิการใช้อตัราการตัง้ขึ้นเป็นทุนรอ้ยละ 3.00 ถงึรอ้ยละ 4.58 ต่อปี (31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 1.25 ถึงร้อยละ 6.07 ต่อปี) ในการคํานวณต้นทุนที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรพัย์ อัตราตัง้ขึ้นเป็นทุน

ดงักล่าวเป็นอตัราตน้ทุนการกูย้มืทีเ่กดิจรงิจากเงนิกูย้มืทีใ่ชเ้ป็นเงนิทุนในการก่อสรา้งโครงการ 

 

ต้นทุนการกู้ยืมจํานวน 151.83 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561: 181.23 ล้านบาท) ได้รวมเป็นราคาทุนของสินทรพัย ์

ไม่มีตวัตนที่ซื้อเพิ่มในระหว่างงวด ต้นทุนการกู้ยมืเกิดจากเงนิกู้ยมืที่ยมืมาเฉพาะเพื่อการดําเนินการที่จําเป็นในการพฒันา

โครงการโรงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ ได้บนัทึกเป็นต้นทุนของสนิทรพัย์และรวมอยู่ในรายการซื้อ  

กลุ่มกิจการใช้อตัราการตัง้ขึ้นเป็นทุนร้อยละ 3.00 ถึงรอ้ยละ 4.58 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561: รอ้ยละ 3.42 ถงึรอ้ยละ 6.07 ต่อปี) 

ในการคํานวณต้นทุนที่รวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์ อตัราการตัง้ขึ้นเป็นทุนทีใ่ชเ้ป็นเงนิทุนในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า

ดงักล่าวประกอบด้วยอัตราต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดจริงจากเงินกู้ยืมและผลต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยมืของสกุลเงิน 

ทีใ่ชดํ้าเนินงานและอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืของสกุลเงนิต่างประเทศ 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการมยีานพาหนะซึ่งไดม้าภายใตส้ญัญาเช่าซื้อ โดยมมีูลค่าสุทธติามบญัชเีป็นจํานวน  

30.50 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561: 19.87 ลา้นบาท)  

 

ทีด่นิ อาคาร และ อุปกรณ์ทีม่มีูลค่าสุทธติามบญัชจํีานวนประมาณ 5,564 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 5,522 ล้านบาท) 

ไดนํ้าไปคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัจากธนาคารพาณิชย ์

 

10 ค่าความนิยม 

 

 ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

 พนับาท 
  

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 17,726 

การซื้อบรษิทัย่อย (หมายเหตุ 12) 358 

การดอ้ยค่า (766) 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 17,318 
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11 เงินกู้ยืม 
 

11.1 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิสําหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 

สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 พนับาท 
  

ราคาตามบญัชตีน้งวด  98,794 

กระแสเงนิสดเขา้(ออก) :  

กูเ้พิม่ 50,000 

ส่วนลดตัว๋เงนิจ่าย (2,121) 

จ่ายชาํระ (50,000) 
  

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด :  

ตดัจ่ายส่วนลดตัว๋เงนิจ่าย 2,812 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด 99,485 
 

11.2 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสําหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 
   

ราคาตามบญัชตีน้งวด  6,359,875 2,238,669 

กระแสเงนิสดเขา้ (ออก) :   

เพิม่จากการซื้อบรษิทัย่อย (หมายเหตุ 12) 270,157 - 

กูเ้พิม่ 568,105 204,392 

ค่าธรรมเนียมทางการเงนิ (9,241) (875) 

จ่ายคนื (393,074) (91,200) 
   

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด :   

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น (27,485) 34,918 

ตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงนิ 10,434 3,115 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด 6,778,771 2,389,019 
 

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินคํ้าประกันโดยการจํานําและโอนสิทธิบัญชีเงินฝากธนาคารของกลุ่มกิจการ  

การจํานองและจํานําที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรของกลุ่มกิจการ การโอนสิทธิเรียกร้องตามสญัญาของ 

โครงการทัง้หมดของกลุ่มกจิการ การจํานําหุน้ของบรษิทัย่อยบางส่วน การจํานําหุน้ของบรษิทัทีถ่อืโดยบรษิทั พ.ี เอม็. 

เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั หุ้นของบรษิัทย่อย และสทิธิที่จะได้รบัเงนิปันผลจากบรษิัทย่อย และบรษิัทที่ควบคุมร่วมกนั และ 

คํ้าประกนัโดยบรษิทั 
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11 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

11.2 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (ต่อ) 

 

ภายใตส้ญัญาเงนิกู ้กลุ่มกจิการต้องปฏบิตัติามเงื่อนไขทางการเงนิบางประการทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญา เช่น การจ่ายเงนิปันผล

การลดทุนเรอืนหุน้ การควบหรอืรวมกจิการกบันิตบิุคคลอื่น การดํารงอตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของเจา้ของและอตัราส่วน

ความสามารถในการชาํระหน้ีใหเ้ป็นไปตามสญัญา เป็นตน้ 
 

12 การซ้ือธรุกิจ 

 

เมื่อวนัที่ 7 มนีาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการไดซ้ื้อหุน้ของ บรษิัท บเีอส บางไทร โซลาร์ จํากดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ในราคา 

131.20 ลา้นบาท เพื่อใหไ้ดม้าซึง่กจิการโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพื้นดนิขนาดกําลงัการผลติรวม 

5 เมกะวตัต ์ 
 

ตารางต่อไปน้ีสรุปสิ่งตอบแทนที่จ่ายซื้อ บริษัท บีเอส บางไทร โซลาร์ จํากัด และสินทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสินที่จะรับรู ้ 

ณ วนัที ่7 มนีาคม พ.ศ. 2562 
 

 ณ วนัท่ีซ้ือธรุกิจ 

ส่ิงตอบแทนท่ีจ่าย ณ วนัท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 พนับาท 
  

เงนิสด 131,200 

ส่ิงตอบแทนทัง้หมด 131,200 

 

มูลค่าท่ีรบัรู้ ณ วนัท่ีซ้ือสาํหรบัสินทรพัยท่ี์ได้มาและหน้ีสินท่ีจะรบัรู้ พนับาท 
  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 68 

เงนิลงทุนชัว่คราว 10 

ลูกหน้ีการคา้ 7,204 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 83 

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 9,631 

สทิธใินสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 128,725 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 208,900 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 842 

เจา้หน้ีค่าก่อสรา้งและเจา้หน้ีอื่น (41,314) 

เจา้หน้ีค่าสทิธใินสญัญาซื้อขายไฟฟ้า (28,144) 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (140,264) 

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น (4,459) 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (4,399) 

สนิทรพัยท์ีส่ามารถระบุไดสุ้ทธ ิ 136,883 

กําไรจากการต่อรองราคาซื้อ (5,683) 

รวม 131,200 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 การซ้ือธรุกิจ (ต่อ) 

 

เมื่อวนัที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการได้ซื้อหุ้นของ บริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด ในสดัส่วนร้อยละ 100  

ในราคา 73.71 ล้านบาท เพื่อให้ได้มาซึ่งกจิการโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์แบบติดตัง้บนพื้นดนิขนาดกําลงั

การผลติรวม 5 เมกะวตัต ์ 

 

ตารางต่อไปน้ีสรุปสิ่งตอบแทนที่จ่ายซื้อ บริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด และสินทรพัย์ที่ได้มาและหน้ีสินที่จะรบัรู ้ 

ณ วนัที ่19 สงิหาคม พ.ศ. 2562 

 

 ณ วนัท่ีซ้ือธรุกิจ 

ส่ิงตอบแทนท่ีจ่าย ณ วนัท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 พนับาท 
  

เงนิสด 73,710 

ส่ิงตอบแทนทัง้หมด 73,710 

 

มูลค่าท่ีรบัรู้ ณ วนัท่ีซ้ือสาํหรบัสินทรพัยท่ี์ได้มาและหน้ีสินท่ีจะรบัรู้ พนับาท 
  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 24 

ลูกหน้ีการคา้ 6,261 

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 6,133 

สทิธใินสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 66,480 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 190,800 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 1,613 

เจา้หน้ีค่าก่อสรา้งและเจา้หน้ีอื่น (14,160) 

เจา้หน้ีค่าสทิธใินสญัญาซื้อขายไฟฟ้า (50,058) 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (129,893) 

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น (410) 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (3,438) 

สนิทรพัยท์ีส่ามารถระบุไดสุ้ทธ ิ 73,352 

ค่าความนิยม 358 

รวม 73,710 

 

ต้นทุนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการซื้อจํานวน 495,504 บาท แสดงรวมในค่าใช้จ่ายในการบรหิารในกําไรหรอืขาดทุนสําหรบังวดสิ้นสุด

วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

กลุ่มกจิการถูกควบคุมโดยบคุคลหรอืกจิการดงัต่อไปน้ี 

 

  
 

สดัส่วนความเป็นเจ้าของ  

(ร้อยละ) 

  ประเทศท่ี 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  

ช่ือบริษทั ความสมัพนัธ ์ จดทะเบียน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

บรษิทั พ.ีเอม็. เอน็เนอรย์ี ่จํากดั บรษิทัใหญ่ ไทย 41.09 41.09 

บรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จํากดั (มหาชน) กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ไทย 10.01 10.01 

บรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จเีนียริง่ แอนด ์ กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ไทย 10.00 10.00 

   คอนสตรคัชัน่ จํากดั (มหาชน)     

 

จํานวนหุน้ทีเ่หลอืรอ้ยละ 38.90 ถอืโดยบุคคลทัว่ไป 

 

13.1 การขายสินค้าและบริการและเงินปันผล 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ     

   บรษิทัย่อย - - 36,169 23,160 

   การร่วมคา้ 33,716 33,658 33,716 33,658 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 126 - 126 

 33,716 33,784 69,885 56,944 

     

เงินปันผลรบั     

   บรษิทัย่อย - - 11,830 12,922 

   การร่วมคา้ - - 453,250 438,900 

 - - 465,080 451,822 

 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

13.2 ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากการซ้ือ/ขายสินค้าและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ลูกหน้ีและเงินทดรองจ่าย     

   แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั      

   บรษิทัย่อย - - 102,876 89,171 

   การร่วมคา้ 4,054 3,861 4,054 3,861 

 4,054 3,861 106,930 93,032 

     

เงินปันผลค้างรบั     

   การร่วมคา้ 136,850 134,750 136,850 134,750 

     

ลูกหน้ีจากการจาํหน่ายเงินลงทุน     

   บรษิทัย่อย      

   - แสดงในส่วนของสนิทรพัย์     

       ไม่หมุนเวยีน - - 1,383,683 1,383,683 

     

เจ้าหน้ีกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั      

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 667 - - 

     

เจ้าหน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน      

   บรษิทัย่อย - - 250 250 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 

13.3 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษทัย่อย 
 

การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 มดีงัน้ี 
 

 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2562 

 พนับาท 
  

มลูค่าตามบญัชตีน้งวด 335,288 

เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ 486,000 

เงนิรบัชาํระคนื (67,287) 

มลูค่าตามบญัชสีิน้งวด 754,001 

 

เงนิให้กู้ยมืแก่บรษิัทย่อยอยู่ในรูปของตัว๋สญัญาใช้เงนิในสกุลเงนิบาท โดยไม่คิดดอกเบี้ย มีกําหนดชําระคนืภายใน 

เดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2563  
 

เงินให้กู้ยืมแก่บรษิัทย่อยอีกแห่งหน่ึงอยู่ในรูปของตัว๋สญัญาใช้เงินในสกุลเงินบาท มีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม  

โดยคดิดอกเบีย้ในอตัราคงทีร่อ้ยละ 6 ต่อปี 
 

13.4 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย 
 

การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อยสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
 

 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2562 

 พนับาท 
  

มลูค่าตามบญัชตีน้งวด 4,333,468 

เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ 59,263 

เงนิรบัชาํระคนื (21,988) 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น (105,206) 

มลูต่าตามบญัชสีิน้งวด 4,265,537 

 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่บรษิัทย่อยอยู่ในรูปสญัญาให้กู้ยมืในสกุลเงนิเยน สกุลเงนิบาท สกุลเงนิดอลลาร์สงิคโปร์ และ 

สกุลเงนิดอลลาร์สหรฐั โดยไม่มกีารคดิดอกเบี้ย มกํีาหนดชําระคนืเมื่อทวงถามและมกํีาหนดชําระคนืภายในเดอืนมถิุนายน 

พ.ศ. 2564 ตามลําดบั 
 

ผูบ้รหิารไม่มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเรยีกคนืเงนิใหกู้ย้มืเหล่าน้ีภายใน 12 เดอืนขา้งหน้าจงึจดัประเภทเป็นเงนิใหกู้ย้มืระยะยาว 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

13.5 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบริษทัย่อย 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 
   

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย  22,500 22,500 

 

เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบรษิทัย่อยอยู่ในรูปของตัว๋สญัญาใชเ้งนิทีม่กํีาหนดชําระคนืภายในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2563 โดย

ไม่มดีอกเบีย้ 

 

13.6 ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญัของกิจการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 20,789 24,859 16,293 15,775 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,034 944 1,034 944 

 21,823 25,803 17,327 16,719 

 

14 ทุนเรือนหุ้น 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ทุนท่ีออก   

 ทุนจดทะเบียน และชาํระแล้ว ทุนท่ีออก  

 จาํนวนหุ้น จาํนวนหุ้น และชาํระแล้ว รวม 

 สามญั สามญั พนับาท พนับาท 
     

ยอดคงเหลอืตน้งวด 2,450,250,000 1,905,749,580 1,905,750 1,905,750 

ลดทุนจดทะเบยีน (1,116,225,294) - - - 

เพิม่ทุนจดทะเบยีน 1,143,449,748 - - - 

ยอดคงเหลอืสิน้งวด 2,477,474,454 1,905,749,580 1,905,750 1,905,750 

 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

25 

 

14 ทุนเรือนหุ้น (ต่อ) 

 

เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี พ.ศ. 2562 ได้อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจํานวน 

544,500,420 หุน้ โดยตดัหุน้ทีย่งัไม่ออกและเสนอขาย และอนุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบียนเพื่อรองรบัการเพิม่ทุนแบบมอบอํานาจทัว่ไป 

(General Mandate) จํานวน 571,724,874 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 ทุนจดทะเบียน 

มจํีานวน 2,477.47 ลา้นบาท 

 

เมื่อวนัที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ได้มมีติให้ลดทุนจดทะเบียนจํานวน 571,724,874 หุ้น โดย 

ตดัหุ้นที่ยงัไม่ออกและเสนอขาย และจดทะเบียนเพิ่มทุนจํานวน 571,724,874 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจดัสรร 

หุ้นสามัญที่ออกใหม่จํานวนไม่เกิน 381,149,916 หุ้น เพื่อรองรบัการใช้สิทธิตาม TSR (การซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้)  

ที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสดัส่วนการถือหุ้น และจดัสรรหุ้นสามญัที่ออกใหม่จํานวนไม่เกิน 190,574,958 หุ้น เพื่อรองรบัการ 

เพิม่ทุนแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) ทําใหทุ้นจดทะเบยีนมจํีานวน 2,477.47 ลา้นบาท 

 

15 กาํไรต่อหุ้น  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

กาํไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน     

ส่วนแบ่งกําไรสาํหรบังวดทีเ่ป็น 

   ของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ (พนับาท) 559,917 341,370 86,655 270,167 

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักที ่

   ถอืโดยผูถ้อืหุน้ (หุน้) 1,905,749,580 1,905,749,580 1,905,749,580 1,905,749,580 
     

กําไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.29 0.18 0.05 0.14 

 

กําไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามญัของบรษิัทใหญ่ด้วยจํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ย 

ถ่วงน้ําหนักทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ โดยไม่รวมหุน้สามญัซื้อคนื 

 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 กาํไรต่อหุ้น (ต่อ)  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

กาํไรต่อหุ้นปรบัลด     

กําไรสาํหรบังวดทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ 

   ของบรษิทัใหญ ่(พนับาท) 559,917 341,370 86,655 270,167 

กําไรทีใ่ชค้าํนวณกําไรต่อหุน้ปรบัลด (พนับาท) 559,917 341,370 86,655 270,167 

     

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก 

   ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (หุน้) 1,905,749,580 1,905,749,580 1,905,749,580 1,905,749,580 

การปรบัปรุง:     

   สทิธเิลอืกซื้อหุน้ 536,131 - 536,131 - 

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักทีใ่ช ้

   คาํนวณกําไรต่อหุน้ปรบัลด (หุน้) 

 

1,906,285,711 

 

1,905,749,580 

 

1,906,285,711 

 

1,905,749,580 
     

กําไรตอ่หุน้ปรบัลด (บาทต่อหุน้) 0.29 0.18 0.05 0.14 

 

กําไรต่อหุน้ปรบัลดคํานวณโดยใชจํ้านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยทีถ่อืโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปีปรบัปรุงดว้ยจํานวนหุน้สามญั

เทียบเท่าปรบัลดโดยสมมุติว่าหุ้นสามญัเทียบเท่าปรบัลดไดแ้ปลงเป็นหุ้นสามญัทัง้หมด ในระหว่างงวดบริษัทมีหุ้นสามัญ

เทยีบเท่าปรบัลด ไดแ้ก่ สทิธใินการซื้อหุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(TSR) สทิธใินการเลอืกซื้อหุน้คํานวณโดยหาจํานวนหุน้ทีจ่ะซื้อ

ไดท้ีม่ลูค่ายุตธิรรม(กําหนดจากราคาถวัเฉลีย่ของหุน้สามญัของบรษิทัระหว่างช่วงทีส่ามารถใชส้ทิธซิื้อหุน้ได)้โดยพจิารณาจาก

จํานวนเงนิทีจ่ะไดร้บัจากการใชส้ทิธกิบัจํานวนหุน้ทีอ่าจตอ้งออกหากมกีารใชส้ทิธ ิทัง้น้ีไม่มกีารปรบัปรุงกําไร 

 

16 ภาระผกูพนั  

 

16.1 ภาระผกูพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ภาระผูกพันที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัที่ใน 

งบแสดงฐานะการเงนิซึง่ไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงัน้ี 

 

  ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 สกลุเงิน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
      

โรงไฟฟ้า พนับาท - 64,400 - 64,400 

โรงไฟฟ้า พนัเยน - 201,500 - - 

 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 
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16 ภาระผกูพนั (ต่อ) 
 

16.2 สญัญาเช่าดาํเนินงานท่ียกเลิกไม่ได้ - กรณีกลุ่มบริษทัเป็นผู้เช่า 
 

บรษิทัและบรษิทัย่อยได้เข้าทําสญัญาเช่าดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกบัการเช่าพื้นที่ในอาคารสํานักงาน รถยนต์ อุปกรณ์ 

และพื้นทีส่่วนหลงัคา-ดาดฟ้า และพื้นทีอ่ื่น ๆ ของอาคารเพื่อใชเ้ป็นสถานทีต่ดิตัง้แผงเซลล์แสงอาทติย ์อายุของสญัญา

มรีะยะเวลาตัง้แต่ 3 ถงึ 26 ปี 
 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยมจํีานวนเงนิขัน้ตํ่าทีต่้องจ่าย

ในอนาคตทัง้สิน้ภายใตส้ญัญาเช่าดําเนินงานดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภายใน 1 ปี 18,577 20,089 9,787 12,087 

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 42,205 43,486 4,129 10,069 

มากกว่า 5 ปี 151,335 137,247 - - 

 212,117 200,822 13,916 22,156 

 

ภายใต้สญัญาเช่าพื้นทีส่่วนหลงัคา-ดาดฟ้าและพื้นทีอ่ื่น ๆ ของอาคารบางสญัญา บรษิทัย่อยมภีาระผกูพนัทีต่อ้งจ่ายค่าเช่า

ในอตัรารอ้ยละของยอดขาย หรอืตามจํานวนเงนิขัน้ตํ่าตามสญัญา แลว้แต่จํานวนเงนิใดจะสงูกว่า 
 

16.3 สญัญาขายไฟฟ้า 
 

ในระหว่างงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมีสัญญาขายไฟฟ้าในประเทศเพิ่มขึ้น 2 สัญญา

นอกเหนือจากทีเ่ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 32.1 ในงบการเงนิประจําปี พ.ศ. 2561 รายละเอยีดดงัน้ี 
 

ระบบ 

ผลิตกระแสไฟฟ้า 

บริษทั จาํนวน 

สญัญา 

กาํลงัการผลิต 

เมกะวตัต์ 

อตัรารบัซือ้ไฟฟ้า 

(บาทต่อกิโลวตัต์ - ชัว่โมง) 

 

อายุสญัญา 

ระบบผลติไฟฟ้า

จากพลงังาน

แสงอาทติยท์ี ่

ตดิตัง้บนพืน้ดนิ 

บรษิทัย่อย 1 5 รบัซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in  

   Tariff (FiT) ในอตัรา  

   5.66 บาท 

อายุสญัญา 25 ปีนับตัง้แต่วนั 

   จําหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์

ระบบผลติไฟฟ้า

จากพลงังาน

แสงอาทติยท์ี ่

ตดิตัง้บนพืน้ดนิ 

บรษิทัย่อย 1 5 รบัซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in  

   Tariff (FiT) ในอตัรา  

   4.12 บาท 

อายุสญัญา 25 ปีนับตัง้แต่วนั 

   จําหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์

 

16.4 สญัญาและภาระผกูพนัอ่ืน ๆ  
 

ในระหว่างงวดสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการไม่มสีญัญาและภาระผูกพนัเพิม่เติมนอกเหนือจากที่

เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 32.3 ในงบการเงนิประจําปี พ.ศ. 2561 
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17 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 

การคํา้ประกนั 

 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 บรษิัทและบรษิัทย่อยมหีนังสอืคํ้าประกนัซึ่งออกโดยธนาคาร ในนามบรษิทัและบรษิัทย่อย

คงเหลือจํานวน 6 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 8 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการ

ตามปกตธุิรกจิ 

 

18 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในรายงานข้อมูลทางการเงิน 

 

1)     เมื่อวนัที ่22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บรษิัทไดอ้อกและจดทะเบยีนเพิม่ทุนจากการใชส้ทิธใินการซื้อหุ้นเพิม่ทุนทีโ่อนสทิธิได ้

(TSR) ทีจ่ดัสรรใหผู้ถ้อืหุน้เดมิ รวมเป็นจํานวน 211,966,701 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท หุน้ทีอ่อกใหม่ถูกใชส้ทิธใิน

มูลค่าหุน้ละ 2.50 บาท คดิเป็นจํานวนเงนิทัง้สิ้น 529.92 ล้านบาท ทําใหบ้รษิทัมหุี้นสามญัทีอ่อกและชําระเตม็มูลค่าแล้ว 

มจํีานวน 2,117,716,281 หุน้ 

 

2)     เมื่อวนัที ่22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัไดอ้อกหุน้กู้ชนิดระบุชื่อผูถ้อื ประเภทไม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั และมผีูแ้ทนผู้

ถอืหุน้กู้ จํานวน 2,350,000 หุน้ ซึ่งมอีตัราดอกเบี้ยคงทีร่อ้ยละ 4.50 ต่อปี โดยชําระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดอืนตลอดอายุหุน้

กู้ หุ้นกู้มมีูลค่าที่ตราไว้จํานวน 1,000 บาท ครบกําหนดชําระคนืภายใน 3 ปี นับจากวนัทีอ่อก โดยชําระคนืตามมูลค่าที่

ตราไว ้รวมเป็นจํานวน 2,350 ลา้นบาท 


	วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

