
บริษทั ไทย โซลา่ร ์เอน็เนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย และ
ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ
การเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกจิการ 
รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูล
ทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บรหิารของกจิการเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูล
ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้
เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการ
สอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่  
เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่า 
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชที าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มนีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะ  
พบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้  
 
ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้น  
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
นันทิกา  ล้ิมวิริยะเลิศ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7358 
กรุงเทพมหานคร 
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

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

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 675,587 883,246 24,792 124,975

เงินฝากธนาคารที�มีข้อจํากัดในการเบิกใช้ระยะสั�น 12,667 13,748 9,095 9,096

สินทรัพย์ทางการเงินที�วัดมูลค่าตาม

วิธีราคาทุนตัดจําหน่าย 467 467 467 467

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 7 444,245 340,859 246,404 185,269

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย

ที�ถึงกําหนดรับชําระภายในหนึ�งปี 11.3 - - 81,120 81,140

สินค้าคงเหลือ 33,930 22,804 - -

ภาษีมูลค่าเพิ�มรอขอคืน 91,863 105,117 - -

ภาษีซื�อที�ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 272,766 270,518 571 602

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 18,501 17,661 17,465 16,621

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,550,026 1,654,420 379,914 418,170

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที�มีข้อจํากัดในการเบิกใช้ระยะยาว 41,306 42,349 1,050 2,300

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 11.3 - - 5,943,004 6,133,450

ลูกหนี�จากการจําหน่ายเงินลงทุน 11.2 - - 1,383,683 1,383,683

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 8.1 - - 1,199,150 1,199,150

เงินลงทุนในการร่วมค้า 8.2 2,032,040 1,992,688 350,000 350,000

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 102,655 102,893 89,978 89,978

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 9,956,985 10,018,473 250,421 251,570

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 314,738 325,647 28,948 30,343

ค่าความนิยม 50,284 50,855 - -

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 9 4,840,684 4,945,270 4,873 5,120

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 21,320 21,734 - -

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 20,388 22,450 2,709 2,661

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 17,380,400 17,522,359 9,253,816 9,448,255

รวมสินทรัพย์ 18,930,426 19,176,779 9,633,730 9,866,425

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ ______________________________________     กรรมการ ______________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

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

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 10.1 260,000 250,000 260,000 250,000

เจ้าหนี�ค่าก่อสร้างและเจ้าหนี�อื�น 167,202 254,291 53,956 150,511

หนี�สินทางการเงินที�วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกําไรหรือขาดทุน - ตราสารอนุพันธ์ 6 1,663 - 1,663 -

เจ้าหนี�ค่าสิทธิในสัญญาซื�อขายไฟฟ้า

ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 807 796 - -

หนี�สินตามสัญญาเช่า

ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 27,573 28,895 8,407 8,234

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว

ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 10.2 2,290,011 2,443,767 1,992,580 2,144,265

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 1,349 1,985 - -

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 28,950 70,926 4,183 5,853

รวมหนี�สินหมุนเวียน 2,777,555 3,050,660 2,320,789 2,558,863

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนี�ค่าสิทธิในสัญญาซื�อขายไฟฟ้า 25,567 25,777 - -

หนี�สินตามสัญญาเช่า 300,813 309,525 10,764 12,298

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 10.2 6,254,851 6,278,580 356,671 394,386

หุ้นกู้ 10.3 3,444,763 3,444,096 3,444,763 3,444,096

หนี�สินทางการเงินที�วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร

หรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น - ตราสารอนุพันธ์ 6 45,758 58,356 - -

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 18,447 17,371 18,447 17,371

28,461 29,027 2,670 2,653

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 43,573 43,982 4,264 4,689

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 72 72 72 72

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 10,162,305 10,206,786 3,837,651 3,875,565

รวมหนี�สิน 12,939,860 13,257,446 6,158,440 6,434,428

ประมาณการหนี�สินการรื�อถอนสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

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

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

   หุ้นสามัญจํานวน 2,477,474,454 หุ้น 

   มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 2,477,474 2,477,474 2,477,474 2,477,474

ทุนที�ออกและเรียกชําระแล้ว

   หุ้นสามัญจํานวน 2,117,716,281 หุ้น 

   ชําระแล้วเต็มมูลค่า 2,117,716 2,117,716 2,117,716 2,117,716

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1,045,504 1,045,504 1,045,504 1,045,504

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 107,366 106,758 80,091 80,091

ยังไม่ได้จัดสรร 3,067,304 2,865,347 231,979 188,686

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ (349,302) (218,023) - -

รวมส่วนของเจ้าของของบริษัทใหญ่ 5,988,588 5,917,302 3,475,290 3,431,997

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 1,978 2,031 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 5,990,566 5,919,333 3,475,290 3,431,997

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 18,930,426 19,176,779 9,633,730 9,866,425

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายได้จากการขาย 317,367 318,579 - -

รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ�มราคารับซื�อไฟฟ้า 42,103 41,115 - -

รายได้ค่าบริหารจัดการ 11,934 11,365 28,704 27,506

รวมรายได้ 371,404 371,059 28,704 27,506

ต้นทุนขายและบริการ (269,806) (241,462) (23,618) (25,328)

กําไรขั�นต้น 101,598 129,597 5,086 2,178

เงินปันผลรับ 11.1 - - 159,538 154,350

รายได้อื�น 1,975 4,708 3,976 5,203

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     (47,452) (65,732) (27,343) (32,408)

กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี�ยน 43,910 (167,472) (36,323) 137,762

ต้นทุนทางการเงิน (84,691) (62,537) (62,065) (80,822)

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 8.2 187,402 168,589 - -

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 202,742 7,153 42,869 186,263

ภาษีเงินได้ (217) (663) 424 646

กําไรสําหรับงวด 202,525 6,490 43,293 186,909

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด

รายการที�จะจัดประเภทรายการใหม่เป็นกําไร

   หรือขาดทุนในภายหลัง

   ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยน

      จากการแปลงค่างบการเงิน (142,660) 515,158 - -

   การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

      สัญญาอนุพันธ์เพื�อป้องกันความเสี�ยง 11,368 (7,740) - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 71,233 513,908 43,293 186,909

การแบ่งปันกําไรสําหรับงวด

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 202,565 6,531 43,293 186,909

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม (40) (41) - -

202,525 6,490 43,293 186,909

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 71,286 513,607 43,293 186,909

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม (53) 301 - -

71,233 513,908 43,293 186,909

บาท บาท บาท บาท
กําไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 0.10 0.003 0.02 0.09

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)         

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ทุนเรือนหุ้น จัดสรรแล้ว - การเปลี�ยนแปลง การป้องกัน รวม

ที�ออกและ ส่วนเกินมูลค่า สํารอง สัดส่วนใน การแปลงค่า ความเสี�ยงใน ส่วนของเจ้าของ ส่วนได้เสียที�ไม่มี

เรียกชําระแล้ว หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร บริษัทย่อย งบการเงิน กระแสเงินสด ของบริษัทใหญ่ อํานาจควบคุม รวม

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 2,117,716 1,045,504       81,304           2,829,383       (18,292)          (455,015)      (47,853)              5,552,747       4,324              5,557,071     

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

จัดสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย - - 2,970 (2,970) - - - - - -

เงินปันผลที�เป็นเงินสด - - - (254,125) - - - (254,125) - (254,125)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 6,531 - 514,816 (7,740) 513,607 301 513,908

ยอดคงเหลือสิ�นงวด ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 2,117,716 1,045,504 84,274 2,578,819 (18,292) 59,801 (55,593) 5,812,229 4,625 5,816,854

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 2,117,716      1,045,504       106,758         2,865,347       (18,292)          (143,759)      (55,972)              5,917,302 2,031              5,919,333

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

จัดสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย - - 608 (608) - - - - - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 202,565 - (142,647) 11,368 71,286 (53) 71,233

ยอดคงเหลือสิ�นงวด ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 2,117,716 1,045,504 107,366 3,067,304 (18,292) (286,406) (44,604) 5,988,588 1,978 5,990,566

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม                                        

ส่วนของเจ้าของของบริษัทใหญ่

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

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ทุนเรือนหุ้น

ที�ออกและ ส่วนเกินมูลค่า จัดสรรแล้ว

เรียกชําระแล้ว หุ้นสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร รวม

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ยอดยกมาต้นงวด ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 2,117,716 1,045,504 67,603 355,358 3,586,181

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

เงินปันผลที�เป็นเงินสด - - - (254,125) (254,125)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 186,909 186,909

ยอดคงเหลือสิ�นงวด ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 2,117,716 1,045,504 67,603 288,142 3,518,965

ยอดยกมาต้นงวด ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 2,117,716 1,045,504 80,091                 188,686 3,431,997

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 43,293 43,293

ยอดคงเหลือสิ�นงวด ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 2,117,716 1,045,504 80,091 231,979 3,475,290

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 202,742 7,153 42,869 186,263

รายการปรับปรุง

ค่าเสื�อมราคา 91,135 74,049 3,434 3,268

ค่าตัดจําหน่าย 9 13,645 14,205 491 514

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 8.2 (187,402) (168,589) - -

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1,076 962 1,076 962

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง (193,980) (986) 35,190 (306,872)

ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - 422 - 422

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ - 13,735 - -

ขาดทุน(กําไร)จากการจําหน่ายอุปกรณ์ 9 4,507 522 (4) -

กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน

   ที�วัดมูลค่าในกําไรหรือขาดทุน - (561) - (561)

เงินปันผลรับ - - (159,538) (154,350)

ดอกเบี�ยรับ (93) (85) (3,704) (4,384)

ต้นทุนทางการเงิน 84,691 62,537 62,065 80,822

ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม 571 203 - -

16,892 3,567 (18,121) (193,916)

การเปลี�ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น (33,729) (41,591) (3,522) 9,364

สินค้าคงเหลือ (11,125) (11,929) - -

ภาษีมูลค่าเพิ�มรอขอคืน 13,254 (753) - -

ภาษีซื�อที�ยังไม่ถึงกําหนดชําระ (2,247) - 31 -

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 4 (27,049) - 69

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 2,066 (836) (51) (1,124)

เจ้าหนี�อื�น (75,565) (24,527) 14,613 176,154

หนี�สินหมุนเวียนอื�น (41,977) 2,434 (1,670) (1,995)

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (132,427) (100,684) (8,720) (11,448)

หัก   จ่ายภาษีเงินได้ (1,707) (3,797) (846) (961)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการดําเนินงาน (134,134) (104,481) (9,566) (12,409)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

8



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที�มีข้อจํากัดในการเบิกใช้ลดลง 2,125 3,779 1,251 3,675

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทุนชั�วคราว - (70,001) - (70,001)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั�วคราว - 220,713 - 220,713

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทย่อย - - - (21,300)

เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทย่อย - - - 18,400

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 11.3 - - (21,620) (318,550)

เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 11.3 - - 127,266 15,400

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (187,340) (291,478) (175) (753)

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ - 428 4 -

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 9 (244) (192) (244) -

รับดอกเบี�ย 4 20,469 4,065 3,327

รับเงินปันผล 100,388 153,300 100,388 153,300

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน (85,067) 37,018 210,935 4,211

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน

สุทธิจากค่าธรรมเนียมทางการเงิน 10.1 10,000 78,436 10,000 78,436

จ่ายคืนหนี�สินตามสัญญาเช่า (10,885) (4,846) (2,281) (2,091)

ทางการเงิน 10.2 188,705 - - -

จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 10.2 (199,710) (97,614) (137,269) (23,900)

เงินสดจ่ายเงินปันผล - - (105,885) -

ดอกเบี�ยจ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงิน (81,336) (84,827) (66,124) (48,625)

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน (93,226) (108,851) (301,559) 3,820

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิจากค่าธรรมเนียม
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (312,427) (176,314) (100,190) (4,378)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 883,246 643,594 124,975 43,844

313 (228) 7 16

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี�ยนในการแปลงค่างบการเงิน 104,455 245,317 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ�นงวด 675,587 712,369 24,792 39,482

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

รายการที�ไม่ใช่เงินสดที�มีสาระสําคัญมีดังนี�

ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าและซื�ออุปกรณ์ที�ยังไม่ได้ชําระเงิน 12,983 1,609 - -

โอนต้นทุนการกู้ยืมเป็นที�ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4,554 52,359 - -

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ผลกระทบของอัตราแลกเปลี�ยนบนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�
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บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

11 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบรษิัทมหาชนจ ากัด ซึ่งจดัตัง้ขึ้นในประเทศไทย และเป็นบริษัท 
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมบีรษิทั พ.ีเอม็.เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศไทย
เป็นบรษิทัใหญ่ (“บรษิทัใหญ่”) มทีีอ่ยู่ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวด้งันี้ 
 
เลขที ่725 อาคารเมโทรโพลศิ ชัน้ 19 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษิทั บรษิทัย่อยและการร่วมคา้ว่ากลุ่มกจิการ 
 
การประกอบธุรกจิของกลุ่มกจิการคอื การผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์ละพลงังานชวีมวลใหแ้ก่ภาครฐัและ
เอกชน 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที่ 12 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลทีน่ าเสนอนี้ไดร้บัการสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เกณฑใ์นการจดัท าข้อมูลทางการเงิน 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล และข้อก าหนดเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรพัย์และ  
ตลาดหลกัทรพัย ์ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึ้นจากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
ภาษาไทยที่จดัท าตามกฎหมาย ในกรณีที่มเีนื้อความขดัแย้งกนัหรอืมกีารตีความที่แตกต่างกนั ให้ใช้ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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3 นโยบายการบญัชี 

 
นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจดัท า  
งบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปนี้ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาถือปฏิบติัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจการ 
 
การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เรื่องการรวมธรุกิจ 
 
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการไดน้ าการปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ ซึ่งไดใ้ห ้
ค านิยามของธุรกิจใหม่ โดยก าหนดให้การได้มาซึ่งธุรกิจต้องรวมถึงข้อมูลปัจจยัการน าเข้าและกระบวนการที่ส าคญัเป็นอย่างน้อย  
ซึง่เมื่อน ามารวมกนัมสี่วนอย่างมนีัยส าคญัทีท่ าใหเ้กดิความสามารถในการสรา้งผลผลติ รวมทัง้ปรบัปรุงค านิยามของ “ผลผลติ” โดยให้
ความสนใจในตัวของสินค้าและบรกิารที่ให้กับลูกค้า และตัดเรื่องการอ้างอิงความสามารถในการลดต้นทุนออกไป ซึ่งผลจากการ
ปรบัปรุงดงักล่าวท าใหก้ารซื้อกจิการส่วนใหญ่เขา้ขา่ยเป็นการซื้อสนิทรพัยม์ากขึน้ 
 
ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการไดป้ระเมนิและพจิารณาว่ามาตรฐานทีป่รบัปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส าคญัต่อกลุ่มกจิการ  
 

4 การประมาณการ 

 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และข้อสมมติทีม่ผีลกระทบต่อการน านโยบาย
การบญัชมีาใช ้และจ านวนเงนิของสนิทรพัย์และหนี้สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างจากประมาณการ 
 

5 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ 

 
กลุ่มกจิการด าเนินธุรกจิในการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์และพลงังานชวีมวล โดยด าเนินธุรกจิในประเทศไทย 
และประเทศญี่ปุ่ น กลุ่มกิจการเปิดเผยส่วนงานที่รายงานโดยจ าแนกส่วนงานตามภูมิศาสตร์ ได้แก่ส่วนงาน ในประเทศไทยและ 
ในต่างประเทศ ส่วนงานด าเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดยีวกบัรายงานภายในที่น าเสนอให้ผู้มีอ านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงาน ซึง่ไดแ้ก่ ประธานกรรมการบรหิารและคณะกรรมการบรหิาร 
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ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภมิูศาสตร ์
 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม (ล้านบาท) 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ตดัรายการระหว่างกนั รวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
           
รายไดจ้ากการด าเนินงาน 330.95 325.39  59.74 61.98  390.69 387.37  (19.29) (16.31) 371.40 371.06  
รายไดอ้ื่น 4.31 8.57  1.36 0.51  5.67 9.08  (3.69) (4.37) 1.98 4.71  
รายไดเ้งนิปันผล 173.24 154.35  - -    173.24 154.35  (173.24) (154.35) - -    
ตน้ทุนการด าเนินงาน (212.36) (191.78) (57.38) (48.39) (269.74)  (240.17) (0.07) (1.29) (269.81) (241.46) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 296.14 296.53  3.72 14.10  299.86 310.63  (196.29) (176.32) 103.57 134.31  
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (53.28) (71.36) (13.24) (11.90) (66.52) (83.26) 19.07 17.53  (47.45) (65.73) 
           
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนหกัตน้ทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได ้ 242.86 225.17  (9.52) 2.20  233.34 227.37  (177.22) (158.79) 56.12 68.58  
ตน้ทุนทางการเงนิ (82.75) (107.45) (10.18) (11.82) (92.93) (119.27) 8.24 56.73  (84.69) (62.54) 
(ขาดทุน)ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น (21.37) 81.08 (2.38) (2.57)  (23.75) 78.51 67.66 (245.99)  43.91 (167.48)  
ส่วนแบ่งก าไรจากการร่วมคา้ 187.40 168.59  - -    187.40 168.59  - -    187.40 168.59  
ผลการด าเนินงานก่อนภาษเีงนิได ้ 326.14 367.39  (22.08) (12.19) 304.06 355.20  (101.32) (348.05)  202.74 7.15  
ภาษเีงนิได ้ 0.46 0.65  (0.68) (1.31) (0.22) (0.66) - -    (0.22) (0.66) 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 326.60 368.04  (22.76) (13.50) 303.84 354.54  (101.32) (348.05)  202.52 6.49  
           
จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้           
เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time)         359.47 359.69 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time)         11.93 11.37 
รวมรายได้         371.40 371.06 
รวมสินทรพัย ์ 18,497.02 19,082.84 10,530.70 8,697.92 29,027.72 27,780.76 (10,097.29) (10,825.38) 18,930.43 16,955.38 
รวมหน้ีสิน 13,300.22 14,100.35 7,771.09 5,550.23 21,071.31 19,650.58 (8,131.45) (8,512.06) 12,939.86 11,138.52 
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6 มูลค่ายุติธรรม 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมในแต่ละระดบั  แต่ไม่รวมถงึรายการที่มูลค่ายุติธรรม
ใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ี
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ข้อมูลระดบัท่ี 2 
 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2564 
31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 
   
หน้ีสินทางการเงิน   
ตราสารอนุพนัธท์ีใ่ชส้ าหรบัป้องกนัความเสีย่ง - สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 45,758 58,356 

ตตราสารอนุพนัธ ์- สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 1,663 - 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ข้อมูลระดบัท่ี 2 
 31 มีนาคม  

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 
   
หน้ีสินทางการเงิน   

ตตราสารอนุพนัธ ์- สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 1,663 - 
 
เทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 2  
 
มูลค่ายุตธิรรมของสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยค านวณจากมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตโดยอ้างองิจาก
เสน้อตัราผลตอบแทน (Yield curve) ทีส่งัเกตได ้
 
มูลค่ายุติธรรมของสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าก าหนดโดยอ้างอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า  
ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ และคดิลดมลูค่าทีไ่ดก้ลบัมาเป็นมลูค่าปัจจุบนั 
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7 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 
 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ลูกหนี้การคา้ 242,713 208,664 - - 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ - - - - 
ลูกหนี้การคา้ - สุทธ ิ 242,713 208,664 - - 
     
ลูกหนี้และเงนิทดรองจ่ายแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4,257 4,256 85,678 84,186 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 32,514 23,758 2,648 2,747 
เงนิปันผลคา้งรบั 148,050 88,900 148,050 88,900 
ลูกหนี้อื่น 14,678 15,097 9,994 10,125 
เงนิทดรองจ่าย 2,928 1,079 929 206 
รวมลูกหนี้อื่น 202,427 133,090 247,299 186,164 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (895) (895) (895) (895) 
ลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 201,532 132,195 246,404 185,269 
     
รวมลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 444,245 340,859 246,404 185,269 
 
ลูกหนี้การคา้ขา้งตน้เป็นลูกหนี้ทีย่งัไม่ถงึก าหนดช าระ 
 

8 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและเงินลงทุนในการร่วมค้า 
 

8.1 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
ในระหว่างงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 ไม่มกีารเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 
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8.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในการร่วมค้า 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในการร่วมคา้ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 1,992,688 1,840,055 350,000 350,000 
ส่วนแบ่งก าไร 187,402 168,589 - - 
เงนิปันผลรบั (148,050) (154,350) - - 
ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 2,032,040 1,854,294 350,000 350,000 
 

บรษิทั ไทย โซล่าร์ รนีิวเอเบลิ จ ากดั ซึ่งเป็นการร่วมคา้ ไดน้ าใบหุน้ของเงนิลงทุนในบรษิทั สยาม โซล่าร์ เอน็เนอรย์ี ่1 จ ากดั ซึ่งเป็น
บรษิัทย่อย ที่มีราคาตามบัญช ี1,080 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ .ศ . 2563 : 1,080 ล้านบาท) ไปค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อที่บรษิัทย่อย
ได้รบัจากธนาคารพาณิชย์ และบรษิัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จ ากดั ได้น าที่ดนิและสิง่ปลูกสร้างและเครื่องจกัรที่มมีูลค่า 
ตามบัญชีจ านวน 4,466.05 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ .ศ . 2563 : 4,523.59 ล้านบาท) และเงินฝากธนาคารจ านวน 349 ล้านบาท  
(31 ธนัวาคม พ .ศ . 2563 : 264 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัจากธนาคารพาณิชย์ 
 

9 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

การเปลีย่นแปลงของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดิน อาคาร สินทรพัย ์ ท่ีดิน อาคาร สินทรพัย ์
 และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 10,018,473 4,945,270 251,570 5,120 
ซื้อสนิทรพัย ์ 182,409 244 175 244 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - สุทธ ิ (4,507) - - - 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (81,865) (13,645) (1,324) (491) 
ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น (157,525) (91,185) - - 
ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 9,956,985 4,840,684 250,421 4,873 
 

ต้นทุนการกู้ยมืจ านวน 25.62 ล้านบาท ไดร้วมเป็นราคาทุนของที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ทีซ่ื้อเพิม่ในระหว่างงวด ต้นทุนการกู้ยมืเกดิจาก
เงนิกู้ยมืทีย่มืมาเพื่อก่อสรา้งโรงไฟฟ้าใหม่ ไดถู้กบนัทกึเป็นตน้ทุนของสนิทรพัยแ์ละรวมอยู่ในรายการซื้อสนิทรพัย ์กลุ่มกจิการใชอ้ตัรา
การตัง้ขึน้เป็นทุนรอ้ยละ 3.01 ถงึรอ้ยละ 4.58 ต่อปี ในการค านวณตน้ทุนทีร่วมเป็นราคาทุนของสนิทรพัย ์อตัราตัง้ขึน้เป็นทุนดงักล่าว
เป็นอตัราตน้ทุนการกูย้มืทีเ่กดิขึน้จรงิจากเงนิกูย้มืทีใ่ชเ้ป็นเงนิทุนในการก่อสรา้งโครงการ 
 

ทีด่นิ อาคาร และ อุปกรณ์ทีม่มีลูค่าสุทธติามบญัชจี านวน 8,138.12 ลา้นบาท ไดน้ าไปค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัจากธนาคารพาณิชย์ 
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10 เงินกู้ยืม 

 
10.1 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 สามารถ
วเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและ 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 พนับาท 
  
ราคาตามบญัชตีน้งวด  250,000 
กระแสเงนิสดเขา้ :  
เงนิกูย้มืเพิม่ 10,000 
ราคาตามบญัชสีิน้งวด 260,000 

 
วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิประกอบด้วยตัว๋สญัญาใช้เงนิที่ออกให้กบัสถาบันการเงนิ 2 แห่ง 
วงเงินรวม 10 ล้านบาท และ 250 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 2.65 และ 2.95 ต่อปี ซึ่งมีก าหนดช าระคืนในวนัที ่ 
27 เมษายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตามล าดบั 
 

10.2 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
 
การเปลี่ยนแปลงของเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 สามารถ
วเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 พนับาท พนับาท 
   
ราคาตามบญัชตีน้งวด  8,722,347 2,538,651 
กระแสเงนิสดเขา้ (ออก) :   
เงนิกูย้มืเพิม่ 188,705 - 
การจ่ายคนืเงนิกูย้มื (199,710) (137,269) 
   
รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด :   
ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น (169,082) (52,453) 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงนิ 2,602 322 
ราคาตามบญัชสีิน้งวด 8,544,862 2,349,251 
หกั  ส่วนทีถ่งึก าหนดภายในหนึ่งปี (2,290,011) (1,992,580) 
ส่วนทีถ่งึก าหนดเกนิหนึ่งปี 6,254,851 356,671 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

18 

 
เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิถูกค ้าประกนัโดยการจ าน าและโอนสทิธบิญัชเีงนิฝากธนาคารของกลุ่มกิจการ การจ านองและ
จ าน าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรของกลุ่มกิจการ การโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาของโครงการทัง้หมดของ 
กลุ่มกิจการ การจ าน าหุ้นของบรษิัทย่อยบางส่วน การจ าน าหุ้นของบรษิัทที่ถอืโดยบรษิัท พ.ี เอม็. เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั หุ้นของ
บรษิทัย่อย และสทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผลจากบรษิทัย่อย และการร่วมคา้ และค ้าประกนัโดยบรษิทั 
 
ภายใต้สญัญาเงนิกู้ กลุ่มกจิการต้องปฏิบตัิตามเงื่อนไขทางการเงนิบางประการที่ได้ระบุไว้ในสญัญา เช่น การจ่ายเงนิปันผล 
การลดทุนเรอืนหุ้น การควบหรือรวมกิจการกับนิติบุคคลอื่น การด ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของและอัตราส่วน
ความสามารถในการช าระหนี้ใหเ้ป็นไปตามสญัญา เป็นตน้ 
 

10.3 หุ้นกู้ 
 
ไม่มกีารเปลีย่นแปลงในหุน้กูใ้นระหว่างงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 
 

11 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

11.1 การให้บริการและเงินปันผล 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
รายได้จากการให้บริการ     
   บรษิทัย่อย - - 16,770 13,032 
   การร่วมคา้    12,053 11,479    12,053 11,479 
    12,053 11,479 28,823 24,511 
     

เงินปันผลรบั     
   บรษิทัย่อย - - 11,488 - 
   การร่วมคา้ - - 148,050 154,350 
 - - 159,538 154,350 
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11.2 ยอดค้างช าระท่ีเกิดจากการซ้ือ/ขายสินค้าและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
ลูกหน้ีและเงินทดรองจ่าย 
   แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั      
    บรษิทัย่อย - - 81,422 79,929 
    การรว่มคา้ 4,256 4,256 4,256 4,256 
 4,256 4,256 85,678 84,185 
     

เงินปันผลค้างรบั      
   การรว่มคา้ 148,050 88,900 148,050 88,900 
     

ลูกหน้ีจากการจ าหน่ายเงินลงทุน      
   บรษิทัย่อย - - 1,383,683 1,383,683 

 

11.3 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย 
 

การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อยในระหว่างงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 
ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2564 
 พนับาท 
  
มลูค่าตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 6,214,590 
รายการทีเ่ป็นเงนิสด :  
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ระหว่างงวด 21,620 
เงนิรบัช าระคนืระหว่างงวด (127,266) 
รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด :  
ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น (84,820) 
มลูค่าตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 6,024,124 
 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่บรษิัทย่อยอยู่ในรูปสญัญาให้กู้ยมืในสกุลเงนิเยน สกุลเงนิสงิคโปร์ดอลล่าร์และสกุลเงนิบาท เงนิกู้ยมื
จ านวน 5,700.15 ล้านบาท ไม่มกีารคิดดอกเบี้ย และเงนิกู้ยมืส่วนที่เหลือคดิดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ 4.3 และ 6.0 ต่อปี ซึ่งมี
ก าหนดช าระคนืเมื่อทวงถาม และ มกี าหนดช าระคนืภายในปี พ.ศ. 2564 ถงึ พ.ศ. 2571 ตามล าดบั 
 

ผูบ้รหิารไม่มคีวามตัง้ใจที่จะเรยีกคนืเงนิให้กู้ยมืประเภทช าระคนืเมื่อทวงถามภายใน 12 เดอืนข้างหน้าจงึจดัประเภทเป็นเงนิ 
ใหกู้ย้มืระยะยาว 
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11.4 ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญัของกิจการ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 9,542 10,438 4,947 5,921 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 407 393 407 393 
 9,949 10,831 5,354 6,314 

 
12 ภาระผกูพนัและเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

 
12.1 ภาระผกูพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

 
ภาระผูกพันที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ในงบแสดงฐานะการเงิน 
ซึง่ยงัไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงันี้ 
 

  
ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 สกลุเงิน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
    
โรงไฟฟ้า พนับาท 143,571 106,724 
โรงไฟฟ้า พนัดอลลาร์ 37,841 40,987 
โรงไฟฟ้า พนัเยน 14,773,350 14,773,350 
 

12.2 สญัญาขายไฟฟ้า 
 
ในระหว่างงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการไม่มีมสีญัญาขายไฟฟ้าเพิม่เติมนอกเหนือจากที่เปิดเผย 
ในหมายเหตุขอ้ 39.2 ในงบการเงนิประจ าปี พ.ศ. 2563 
 

12.3 ภาระผกูพนัและสญัญาท่ีมีสาระส าคญั 
 
ในระหว่างงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไม่มภีาระผูกพนัและสญัญาที่มสีาระส าคญัที่แตกต่างจาก 
ทีเ่ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 39.3 ในงบการเงนิประจ าปี พ.ศ. 2563 อย่างเป็นสาระส าคญั  
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12.4 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 
การค า้ประกนั 
 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิัทและบรษิัทย่อยมหีนังสือค ้าประกันซึ่งออกโดยธนาคาร ในนามบรษิัทและบริษัทย่อย
คงเหลอืจ านวน 6 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 6 ลา้นบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกบัภาระผูกพนัในการปฏิบตังิานบางประการ
ตามปกตธิุรกจิ 




