
บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
 

ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและ 
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2558 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) 
 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 และ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษทั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะบริษทั และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทัส าหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อของบริษทั ไทย โซล่าร์  
เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน) ตามล าดบั  
ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี ตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่ 
เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมด 
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 



ข้อมลูและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินขอ้ 4 ซ่ึงอธิบายถึงผลกระทบท่ีมีต่องบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และขอ้มูลทางการเงินส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 จากการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชีเร่ืองเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ซ่ึงก าหนดให้บริษทัรับรู้เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั
โดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย ทั้งน้ีขอ้สรุปของขา้พเจา้ต่อขอ้มูลทางการเงินไม่ไดมี้เง่ือนไขในเร่ืองน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 

กรุงเทพมหานคร 
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2558

(ตามที่ปรับใหม่)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 107,046,844 7,210,028 47,440,607 4,061,247
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชร้ะยะสั้น 7 79,114,076 54,648,942 36,776,019 36,557,183
เงินลงทุนชัว่คราว 8 1,026,006,805 1,231,998,094 1,026,006,805 1,231,998,094
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 18,935,292 60,085,427 82,656,810 117,147,159
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 16 ง) - - 138,636,541 68,453,208
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืน 35,396,173 31,966,619 2,173,573 -
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 21,084,315 23,924,259 13,924,988 4,530,503

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,287,583,505 1,409,833,369 1,347,615,343 1,462,747,394

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชร้ะยะยาว 7 4,365,000 4,365,000 4,365,000 4,365,000
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - 235,836,663 176,194,963
เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 11 1,452,864,909 1,296,940,181 350,000,130 350,000,130
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 88,399,605 88,399,605 88,399,605 88,399,605
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 1,241,423,691 1,197,519,951 605,344,915 609,746,587
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 109,789,663 109,635,743 109,134,753 109,067,611
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 9,441,508 9,718,985 3,430,817 6,860,806

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,906,284,376 2,706,579,465 1,396,511,883 1,344,634,702

รวมสินทรัพย์ 4,193,867,881 4,116,412,834 2,744,127,226 2,807,382,096

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั

กรรมการ ______________________________________     กรรมการ ______________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2558

(ตามที่ปรับใหม่)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 355,907 - 355,907 -
เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเจา้หน้ีอ่ืน 13 47,344,898 150,977,563 12,725,612 14,378,815
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14.1 4,341,424 4,294,225 4,341,424 4,294,225

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาว
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14.2 103,549,262 102,122,416 39,662,264 39,663,187

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 105,044 - - -
ภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - 38,340,415 - 38,340,415
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,571,363 4,474,540 1,783,614 4,056,285

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 158,267,898 300,209,159 58,868,821 100,732,927

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 14.1 7,215,639 8,320,075 7,215,639 8,320,075
เงินกูย้มืระยะยาว 14.2 394,890,965 315,846,352 153,072,610 152,988,637
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,078,371 2,786,184 3,078,371 2,786,184

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 405,184,975 326,952,611 163,366,620 164,094,896

รวมหนีสิ้น 563,452,873 627,161,770 222,235,441 264,827,823

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
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บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2558

(ตามที่ปรับใหม่)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
   หุ้นสามญัจาํนวน 1,815,000,000  หุ้น 

   มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 1,815,000,000 1,815,000,000 1,815,000,000 1,815,000,000

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้
   หุ้นสามญัจาํนวน 1,815,000,000  หุ้น 

   มูลค่าท่ีเรียกชาํระหุ้นละ 1 บาท 1,815,000,000 1,815,000,000 1,815,000,000 1,815,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 1,266,097,322 1,266,097,322 1,266,097,322 1,266,097,322
กาํไร (ขาดทุน) สะสม 548,586,807 408,153,742 (559,205,537) (538,543,049)
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 730,879 - - -

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 3,630,415,008 3,489,251,064 2,521,891,785 2,542,554,273
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,630,415,008 3,489,251,064 2,521,891,785 2,542,554,273

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,193,867,881 4,116,412,834 2,744,127,226 2,807,382,096

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
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บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

(ตามที่ปรับใหม่)

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขาย 14,051,226 1,974,002 1,003,114 1,974,002
รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า 1,291,200 3,207,360 1,291,200 3,207,360
รายไดค่้าบริหารจดัการ 9,116,188 8,481,250 9,784,253 10,581,250
ตน้ทุนขายและบริการ (25,664,443) (15,860,382) (20,756,686) (17,691,792)

ขาดทุนขั้นต้น (1,205,829) (2,197,770) (8,678,119) (1,929,180)
รายไดอ่ื้น 14,459,862 3,047,102 12,792,699 177,063
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (23,381,978) (8,737,304) (22,195,567) (7,997,364)
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (41,942) - (41,942) -
ตน้ทุนทางการเงิน (5,370,652) (9,702,750) (2,606,702) (9,407,961)
ส่วนแบ่งกาํไรจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 11 155,924,728 73,359,081 - -

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 140,384,189 55,768,359 (20,729,631) (19,157,442)
รายไดภ้าษีเงินได้ 15 48,876 65,730 67,143 45,437

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 140,433,065 55,834,089 (20,662,488) (19,112,005)

กาํไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด
รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปในกาํไรหรือ
   ขาดทุนในภายหลงั
   ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 730,879 - - -

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 141,163,944 55,834,089 (20,662,488) (19,112,005)

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 140,433,065 55,834,089 (20,662,488) (19,112,005)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

140,433,065 55,834,089 (20,662,488) (19,112,005)

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 141,163,944 55,834,089 (20,662,488) (19,112,005)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

141,163,944 55,834,089 (20,662,488) (19,112,005)

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

     กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.08 0.05 (0.01) (0.02)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั

5



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) 
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2558

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ

ผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น กาํไรเบ็ดเสร็จอื่น รวมส่วน
ทีอ่อกและ ส่วนเกนิมูลค่า เงินรับล่วงหน้า กาํไร(ขาดทุน) การแปลงค่า ของผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสียที่

เรียกชําระแล้ว หุ้นสามญั ค่าหุ้นเพิม่ทุน ลูกหนีค้่าหุ้น สะสม งบการเงิน บริษทัใหญ่ ไม่มอีาํนาจควบคุม รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557 1,021,219,408 - 92,465,750 (5,708,417) (175,250,252) - 932,726,489 - 932,726,489
ผลกระทบของการเปลี่ยนนโยบายการบญัชี 4 - - - - 1,844,145 - 1,844,145 - 1,844,145

ยอดคงเหลือต้นงวดทีป่รับปรุงแล้ว 1,021,219,408 - 92,465,750 (5,708,417) (173,406,107) - 934,570,634 - 934,570,634
การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด -
เรียกชาํระค่าหุน้สามญั 343,780,592 - (92,465,750) 5,708,417 - - 257,023,259 - 257,023,259
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 55,834,089 - 55,834,089 - 55,834,089

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2557 1,365,000,000 - - - (117,572,018) - 1,247,427,982 - 1,247,427,982

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2558 1,815,000,000 1,266,097,322 - - 406,246,647 - 3,487,343,969 163,356 3,487,507,325
ผลกระทบของการเปลี่ยนนโยบายการบญัชี 4 - - - - 1,907,095 - 1,907,095 (163,356) 1,743,739

ยอดคงเหลือต้นงวดทีป่รับปรุงแล้ว 1,815,000,000 1,266,097,322 - - 408,153,742 - 3,489,251,064 - 3,489,251,064
การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 140,433,065 730,879 141,163,944 - 141,163,944

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2558 1,815,000,000 1,266,097,322 - - 548,586,807 730,879 3,630,415,008 - 3,630,415,008

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้
6

ข้อมูลทางการเงินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) 
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2558

ทุนเรือนหุ้น
ทีอ่อกและ ส่วนเกนิมูลค่า เงนิรับล่วงหน้า กาํไร(ขาดทุน)

เรียกชําระแล้ว หุ้นสามญั ค่าหุ้นเพิม่ทุน ลูกหนีค้่าหุ้น สะสม รวม
บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ ต้นงวด ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557 1,021,219,408 - 92,465,750 (5,708,417) (200,164,354) 907,812,387

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด
เรียกชาํระค่าหุน้สามญั 343,780,592 - (92,465,750) 5,708,417 - 257,023,259
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - (19,112,005) (19,112,005)

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2557 1,365,000,000 - - - (219,276,359) 1,145,723,641

ยอดยกมาต้นปี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2558 1,815,000,000 1,266,097,322 - - (538,543,049) 2,542,554,273

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - (20,662,488) (20,662,488)

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2558 1,815,000,000 1,266,097,322 - - (559,205,537) 2,521,891,785

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้
7

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2558

(ตามทีป่รับใหม่)

31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 140,384,189 55,768,359 (20,729,631) (19,157,442)

รายการปรับปรุง

ค่าเส่ือมราคา 12 8,095,894 7,974,218 5,073,605 8,021,162

ส่วนแบ่งกาํไรจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 11 (155,924,728) (73,359,081) - -

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 335,713 227,186 335,713 227,186

ขาดทุน(กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 80 - 80 (531)

กาํไรจากเงินลงทุนชัว่คราวท่ียงัไม่เกิดข้ึน 8 (710,644) - (710,644) -

ดอกเบ้ียรับ (8,006,595) (71,553) (8,003,083) (71,553)

ตน้ทุนทางการเงิน 5,370,652 9,702,750 2,606,702 9,407,961

(10,455,439) 241,879 (21,427,258) (1,573,217)

การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวยีน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (7,477,734) 87,783 (14,171,032) (157,450,125)

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน (3,429,554) - (2,173,573) -

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 3,253,345 (33,351,158) (9,002,247) (212,840)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 277,477 44,222 3,429,990 (4,200)

เจา้หน้ีอ่ืน 1,358,448 (160,932,302) (1,865,424) (4,979,478)

ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ (38,340,415) - (38,340,415) -

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (1,903,179) (84,350) (2,272,671) (317,112)

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (43,526) 72,000 (43,526) 72,000

เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (56,760,577) (193,921,926) (85,866,156) (164,464,972)

หกั จ่ายภาษีเงินได้ (411,922) - (392,238) -

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมการดาํเนินงาน (57,172,499) (193,921,926) (86,258,394) (164,464,972)

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2558

(ตามทีป่รับใหม่)

31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชเ้พิ่มข้ึน (24,465,133) (61,479) (218,836) (61,479)
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว 8 (170,100,000) - (170,100,000) -
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 376,801,933 - 376,801,933 -
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 16 ง) - - (85,000,000) (68,400,000)
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 16 ง) - - 14,816,667 -
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - (59,641,700) (249,992)
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (156,242,740) (84,419,017) (432,553) (535,101)
ดอกเบ้ียรับ 9,384,460 - 9,414,460 -
เงินปันผลรับ 47,250,004 - 47,250,004 -

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน 82,628,524 (84,480,496) 132,889,975 (69,246,572)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 355,907 129,020,052 355,907 90,604,218
จ่ายคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (1,057,237) (1,011,408) (1,193,826) (1,193,826)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 14.2 99,876,565 - - -
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว 14.2 (19,619,583)
เงินสดรับค่าหุน้ - 251,314,842 - 257,023,259
รับชาํระเงินจากลูกหน้ีค่าหุน้ - 5,708,417 - -
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงิน (5,905,740) (9,619,700) (2,414,302) (9,520,529)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 73,649,912 375,412,203 (3,252,221) 336,913,122

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 99,105,937 97,009,781 43,379,360 103,201,578
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 7,210,028 22,732,097 4,061,247 6,332,998
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของอตัราต่างประเทศ
คงเหลือส้ินงวด 730,879 - - -

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดส้ินงวด 107,046,844 119,741,878 47,440,607 109,534,576

กลุ่มบริษทัไม่มีรายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระสาํคญัในระหวา่งงวด

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั
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บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2558 

10 

 
1 ข้อมูลทั่วไป 

 

บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และเป็นบริษทั 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  มีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 
 

เลขท่ี 3199 อาคารมาลีนนทท์าวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระราม 4  แขวงคลองตนั  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั” 
 

ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหว่างกาลไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี  
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
 

ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหว่างกาลท่ีน าเสนอน้ีได้รับการสอบทานแต่ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 

2.1 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงนิ 
 

ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหว่างกาลไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไปในประเทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชีพ.ศ.2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติั
วิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัท าและ
น าเสนอรายงานทางการเงิน ขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด) ได้จัดท าให้เป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย  ์ส่วนหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินจัดท าเป็นแบบย่อ 
ให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 34 เร่ือง “งบการเงินระหว่างกาล” และไดเ้พิ่มหมายเหตุประกอบขอ้มูล 
ทางการเงินตามข้อก าหนดในประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท่ี์ออกภายใต้
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
 

ขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากขอ้มูลทาง
การเงินระหวา่งกาลภาษาไทยท่ีจดัท าตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัท า
งบการเงินส าหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ยกเวน้เร่ืองท่ีอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบัญชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตัดบญัชีโดยใช้เกณฑ์
เดียวกบัการแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 

ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลก าไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะได ้
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2  การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 

 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัไดแ้ก่การเพิ่มเติมขอ้ก าหนดให้กิจการจดักลุ่ม
รายการท่ีแสดงอยูใ่น “ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน” โดยใชเ้กณฑว์า่รายการนั้นสามารถจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้
ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงัไดห้รือไม่ มาตรฐานท่ีปรับปรุงน้ีไม่ไดร้ะบุว่ารายการใดจะแสดงอยูใ่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัไดแ้ก่ (ก) ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณ
การตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั เปล่ียนช่ือเป็น “การวดัมูลค่าใหม่” และตอ้งรับรู้ใน “ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ” ทนัที  
ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะไม่สามารถรับรู้ตามวิธีขอบเขตหรือรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุนได ้และ (ข) ตน้ทุนบริการในอดีตจะรับรู้ในงวดท่ีมีการเปล่ียนแปลงโครงการ ผลประโยชน์ท่ียงั
ไม่เป็นสิทธิขาดจะไม่สามารถรับรู้ตลอดระยะเวลาการให้บริการในอนาคตได ้มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบั
งบการเงินของกลุ่มบริษทั  
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) ใหข้อ้ก าหนดส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) ใหข้อ้ก าหนดส าหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ซ่ึงตอ้งใช้
วธีิส่วนไดเ้สีย ผลกระทบท่ีเป็นสาระส าคญัต่อกลุ่มบริษทัอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2  การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั คือ ก าหนดการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงาน
ด าเนินงาน โดยใหเ้ปิดเผยขอ้มูลตวัวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินรวมส าหรับเฉพาะส่วนงานท่ีรายงาน หากโดยปกติมี
การน าเสนอขอ้มูลจ านวนเงินดงักล่าวต่อผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการปฏิบติัการ และถา้มีการเปล่ียนแปลงท่ีมี
สาระสาคญัจากจ านวนเงินท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินประจ าปีล่าสุดส าหรับส่วนงานท่ีรายงานนั้น 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 ไดมี้การก าหนดค านิยามของค าวา่ “ควบคุม” ซ่ึงถูกน ามาใชแ้ทนหลกัการ
ของการควบคุมและการจดัท างบการเงินรวมภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ มาตรฐานน้ีได้ก าหนดว่าเม่ือใดกิจการควรจดัท างบการเงินรวม ให้นิยามหลกัการของการควบคุม อธิบาย
หลกัการของการน าหลกัการของการควบคุมไปใช ้รวมถึงอธิบายถึงขอ้ก าหนดในการจดัท างบการเงินรวม หลกัการ
ส าคญัของมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัใหม่น้ี คือหากมีอ านาจควบคุม จะตอ้งมีการจดัท างบการเงินรวมเฉพาะ
ในกรณีท่ีผูล้งทุนไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงอ านาจการควบคุมท่ีเหนือกวา่ผูถู้กลงทุน ผูล้งทุนไดรั้บผลตอบแทนท่ีผนัแปรจาก
การท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในผูถู้กลงทุน และมีความสามารถในการใชอ้  านาจในผูถู้กลงทุน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลตอบแทน
ท่ีกิจการจะไดรั้บ มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 ก าหนดการเปิดเผยขอ้มูลเพื่อช่วยใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินความ
เส่ียงและผลกระทบทางดา้นการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียท่ีกิจการมีกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม การร่วมการงาน และ
กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตวัซ่ึงไม่ไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของ
กลุ่มบริษทั 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 มีวตัถุประสงคเ์พื่อปรับปรุง และลดความซ ้ าซ้อนของค านิยามของมูลค่า
ยุติธรรม โดยการก าหนดค านิยาม และแหล่งขอ้มูลในการวดัมูลค่ายุติธรรม และการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับใช้ใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั ยกเวน้เร่ืองการ
เปิดเผยขอ้มูล 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2  การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 

 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระส าคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ 

   ทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ  

   การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา    

   แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ี 

   เก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการ 

   ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ี 

   เงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ก าไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และ 

   สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2  
   ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2  การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 

 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระส าคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและ 

   การด าเนินงานท่ียกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มี 

   ความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรม  
   ด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี 

   ของกิจการหรือผูถื้อหุน้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท าข้ึนตาม 

   รูปแบบกฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการ 

   โฆษณา 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการ 
   ร้ือถอนการบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4   
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่า 
   หรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5   
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน  
   การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2  การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 

 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระส าคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี  
   ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองการรายงานทาง  
   การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาประกนั 
 

3 การประมาณการ 
 

ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อการน า

นโยบายการบญัชีมาใช้ และจ านวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจากการ

ประมาณการ 
 

ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใช้ดุลยพินิจท่ีมีนยัส าคญัในการน านโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัและ

แหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยูม่าใชเ้ช่นเดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
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4 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  

 

เงนิลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) ใหข้อ้ก าหนดส าหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ซ่ึงตอ้งใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย  

 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 จดัท าข้ึนโดยบริษทัน ากิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมาจดัท างบการเงินรวมโดยใช ้
วิธีรวมตามสัดส่วน บริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 โดยเปล่ียนการรับรู้ 
เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมาใช้วิธีส่วนได้เสีย โดยใช้วิธีปรับปรุงยอ้นหลงัส าหรับงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ท่ีน ามาเปรียบเทียบ ผลกระทบท่ีมีต่องบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และขอ้มูลทาง
การเงินส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 
 งบการเงนิรวม 

  ตามทีเ่คยรายงานไว้  เพิม่ขึน้(ลดลง)  ตามทีป่รับใหม่ 

  บาท  บาท  บาท 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557    
    

สินทรัพย์    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 22,900,649 (168,552) 22,732,097 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใชร้ะยะสั้น 14,985,719 (14,271,840) 713,879 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 118,135,676 (22,332,851) 95,802,825 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคลจ่ายล่วงหนา้ 10,346,068 (10,345,613) 455 
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน 17,066,273 (11,360,105) 5,706,168 
ค่าอากรขาเขา้รอเรียกคืน 55,519,947 (53,458,055) 2,061,892 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนด 17,562,921 (13,990,372) 3,572,549 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 7,068,534 (3,206,486) 3,862,048 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใชร้ะยะยาว 879,181 (102,181) 777,000 
เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  -  354,176,184 354,176,184 
เงินจ่ายล่วงหนา้ตามสญัญาซ่อมบ ารุง 76,923,325 (76,923,325)  -  
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 88,399,605  -  88,399,605 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,682,613,736 (3,448,045,540) 1,234,568,196 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 190,839,323 (80,333,838) 110,505,485 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,575,527 (364,613) 1,210,914 

รวมสินทรัพย์ 5,304,816,484 (3,380,727,187) 1,924,089,297 
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4 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 
 งบการเงนิรวม 

 ตามทีเ่คยรายงานไว้ เพิม่ขึน้(ลดลง) ตามทีป่รับใหม่ 

 บาท บาท บาท 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ)    
    

หนีสิ้น    
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 70,294,349 - 70,294,349 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเจา้หน้ีอ่ืน 793,061,624 (467,749,048) 325,312,576 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,000,000  -  20,000,000 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4,105,174  -  4,105,174 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,019,565,010 (491,250,000) 528,315,010 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 11,930,081  -  11,930,081 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 10,935,841 (9,345,996) 1,589,845 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 12,614,300  -  12,614,300 
เงินกูย้มืระยะยาว 2,410,650,030 (2,410,650,030) - 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13,664,863  -  13,664,863 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 5,268,723 (3,576,258) 1,692,465 

รวมหนีสิ้น  4,372,089,995 (3,382,571,332) 989,518,663 
    

ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ก าไร (ขาดทุน) สะสม (175,250,252) 1,844,145 (173,406,107) 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 ตามทีเ่คยรายงานไว้ เพิม่ขึน้(ลดลง) ตามทีป่รับใหม่ 

 บาท บาท บาท 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวดสามเดือน    
   ส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2557    

   รายไดจ้ากการขาย 46,967,514  (44,993,512)  1,974,002  
   รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า 83,600,303  (80,392,943)  3,207,360  
   รายไดค่้าบริหารจดัการ 3,392,500  5,088,750   8,481,250  
   ตน้ทุนขายและบริการ (32,354,088)  16,493,706   (15,860,382) 
  รายไดอ่ื้น 11,492,800  (8,445,698)  3,047,102  
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (25,153,941)  16,416,637   (8,737,304) 
   ตน้ทุนทางการเงิน (34,362,162)  24,659,412   (9,702,750) 
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  73,359,081   73,359,081  
   รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 2,132,087  (2,066,357)  65,730  
   ก าไรสุทธิและก าไรเบด็เสร็จ 55,715,013 119,076    55,834,089  

    

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.05 - 0.05 



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2558 
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4 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม 

 ตามที่เคยรายงานไว้ เพิม่ขึน้(ลดลง) ตามที่ปรับใหม่ 

 บาท บาท บาท 
    

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557    
    

สินทรัพย์    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7,534,582 (324,554) 7,210,028 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใชร้ะยะสั้น 151,764,712 (97,115,770) 54,648,942 
เงินลงทุนชัว่คราว 1,231,998,094  - 1,231,998,094 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 197,166,765 (137,081,338) 60,085,427 
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน 32,060,958 (94,339) 31,966,619 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 40,028,895 (16,104,636) 23,924,259 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใชร้ะยะยาว 121,467,440 (117,102,440) 4,365,000 
เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  - 1,296,940,181 1,296,940,181 
เงินจ่ายล่วงหนา้ตามสญัญาซ่อมบ ารุง 69,051,265 (69,051,265)  - 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 88,399,605  - 88,399,605 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,742,184,305 (3,544,664,354) 1,197,519,951 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 189,631,965 (79,996,222) 109,635,743 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 10,103,398 (384,413) 9,718,985 

รวมสินทรัพย์ 6,881,391,984 (2,764,979,150) 4,116,412,834 
    

หนีสิ้น    
เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเจา้หน้ีอ่ืน 169,206,340 (18,228,777) 150,977,563 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4,294,225  - 4,294,225 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 424,772,416 (322,650,000) 102,122,416 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,943,617 (4,943,617)  - 
ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 39,498,293 (1,157,878) 38,340,415 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 18,042,813 (13,568,273) 4,474,540 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 8,320,075  - 8,320,075 
เงินกูย้มืระยะยาว 2,722,020,696 (2,406,174,344) 315,846,352 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 2,786,184  - 2,786,184 

รวมหนีสิ้น 3,393,884,659 (2,766,722,889) 627,161,770 
    

ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ก าไร (ขาดทุน) สะสม 406,246,647 1,907,095 408,153,742 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 163,356 (163,356)  - 



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ข้อมูลตามส่วนงาน 

 

บริษทั บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การผลิตและ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษทัประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไร
หรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงในงบการเงินจึงถือเป็น
การรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 
 

6 มูลค่ายุติธรรม 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจ าแนกตามวธีิการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบั
ขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 

• ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั (ขอ้มูลระดบั 1) 

• ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบั 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) 

หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ขอ้มูลท่ีค านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น (ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 

• ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได)้ 

(ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 
 

   ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

   ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

   ข้อมูลระดบัที่ 1 

   บาท 
    

สินทรัพย์    

   เงินลงทุนเพื่อคา้   122,008,738 

รวมสินทรัพย ์   122,008,738 

 
7 เงนิฝากธนาคารที่มีข้อจ ากดัในการเบิกใช้ 

 
บริษทัไดน้ าบญัชีเงินฝากธนาคารไปค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้นใหแ้ก่บริษทัยอ่ย นอกจากน้ีบริษทั
และบริษทัยอ่ยไดจ้  าน าและโอนสิทธิเรียกร้องในบญัชีเงินฝากธนาคารไวก้บัผูใ้หกู้ ้เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย  
 



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินลงทุนชัว่คราวประกอบดว้ย      
1. หลกัทรัพยเ์พือ่คา้ 121,852,586 122,008,738 135,005,000  135,198,094 

2. หลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นครบก าหนด 903,998,067 903,998,067  1,096,800,000  1,096,800,000 

รวม 1,025,850,653 1,026,006,805 1,231,805,000 1,231,998,094 

หกั  ค่าเผือ่การปรับมูลค่า - - - - 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 1,025,850,653 1,026,006,805 1,231,805,000 1,231,998,094 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 เงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.80 ถึง 3.00 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
2.8 ถึง 3.0 ต่อปี) 

 
ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้มีความเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 
 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หลักทรัพย์เพ่ือค้า 
 บาท 
  

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 135,198,094 
ยอดซ้ือหลกัทรัพย ์ 170,100,000 
ยอดขายหลกัทรัพย ์ (184,000,000) 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 710,644 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 122,008,738 

 



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2558 

21 

 
9 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 และ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ 11,408,119 4,472,351 2,179,022 427,226 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 11,408,119 4,472,351 2,179,022 427,226 
     

ลูกหน้ีและเงินทดรองจ่ายแก่     
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 16 ค) 3,176,228 3,176,228 76,192,441 64,323,961 
เงินปันผลคา้งรับ (หมายเหตุ 16 ค) - 47,250,004 - 47,250,004 
ลูกหน้ีอ่ืน 4,450,945 5,286,844 4,385,347 5,245,968 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 7,627,173 55,713,076 80,577,788 116,819,933 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (100,000) (100,000) (100,000) (100,000) 

ลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 7,527,173 55,613,076 80,477,788 116,719,933 
     

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 18,935,292 60,085,427 82,656,810 117,147,159 

 
ลูกหน้ีการคา้ สามารถวเิคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 11,408,119 4,472,351 2,179,022 427,226 
 



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  
 

10.1 การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

  ข้อมูลทางการเงนิ 
  เฉพาะบริษทั 

  บาท 
   

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  176,194,963 
เงินลงทุนเพิ่มข้ึนระหวา่งงวด  59,641,700 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ  235,836,663 

 
เงนิลงทุนใน TSE Group International Pte. Ltd. 
 
เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 บริษทัได้จดัตั้งบริษทั TSE Group International Pte. Ltd. ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศ
สิงคโปร์ เพื่อเขา้ไปลงทุนในธุรกิจพลงังานหมุนเวียนในต่างประเทศ เงินลงทุนรวม 59.64 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
100 ในหุน้สามญัของบริษทัดงักล่าว 



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2558 

23 

 
10 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
10.2 รายละเอยีดของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย  
 

รายละเอียดของเงินลงทุนมีดงัน้ี 
 

  สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 

  ประเทศที ่ 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 ประเภทของธุรกจิ จดทะเบียน พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

บริษัทย่อยที่บริษทัถือหุ้นโดยตรง     
   บริษทั ทีเอสอี รูฟทอป จ ากดั การลงทุน ไทย 100 100 
   บริษทั ทีเอสอี โอเปอเรชัน่ส์ จ  ากดั การใหบ้ริการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า ไทย 100 100 
   TSE Group International Pte. Ltd. การลงทุน สิงคโปร์ 100 - 

     
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท ทีเอสอ ี
   รูฟทอป จ ากดั 

 
 

  

   บริษทั กรีน รูฟทอป จ ากดั   ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
   บริษทั โฮม รูฟทอป จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
   บริษทั เซนทรัล รูฟทอป จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
   บริษทั นอร์ท รูฟทอป จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
   บริษทั คลีน โซล่าร์ จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
   บริษทั ลคัก้ี โซล่าร์ จ  ากดั  ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
   บริษทั แชมป์ เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั  ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
   บริษทั รูฟ เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั   ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
     
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท ทีเอสอ ี 
   โอเปอเรช่ันส์ จ ากดั 

   

   บริษทั วนิ วนิ อินเวสทเ์มน้ท ์จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
   บริษทั เวลิด ์โซล่าร์ จ  ากดั   ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

 
 
 



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2558 
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11 เงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมรวมกนั  

 

11.1 การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมรวมกนั 
 ข้อมูลทาง ข้อมูลทางการเงนิ 
 การเงนิรวม เฉพาะบริษทั 

 บาท บาท 
   

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 1,296,940,181 350,000,130  
ส่วนแบ่งก าไร 155,924,728  - 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 1,452,864,909  350,000,130 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 บริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ ากดั ได้น าใบหุ้นของเงินลงทุนในบริษทัสยาม  โซล่าร์  
เอ็นเนอร์ยี่ 1 จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ท่ีมีมูลค่า 1,080 ลา้นบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2557: 1,080 ลา้นบาท) ไปค ้ าประกนั
วงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัยอ่ยไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์และบริษทั สยาม โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่1 จ ากดั ไดน้ าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
และเคร่ืองจกัรท่ีมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 5,847 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557: 5,904 ลา้นบาท) (ตามสัดส่วนของบริษทั :  
3,508 ลา้นบาท 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 3,542  ลา้นบาท) และ เงินฝากธนาคารจ านวน 478 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 
357 ลา้นบาท) (ตามสัดส่วนของบริษทั : 287 ลา้นบาท 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 214 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ 
ท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์
 

บริษทัไดน้ าใบหุน้ของเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัทั้งจ านวนไปจดจ าน าไวก้บัผูใ้หกู้เ้พื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนั
วงเงินสินเช่ือท่ีกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์
 

สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้ายของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 และส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ีดงักล่าวมีดงัน้ี 
  31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2558 

  บาท 
   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  3,695,111,360 

สินทรัพยห์มุนเวยีน  363,196,305 

สินทรัพยร์วม  4,058,307,665 
   

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน  2,325,507,221 

หน้ีสินหมุนเวยีน  361,560,946 

หน้ีสินรวม  2,687,068,167 
   

สินทรัพยสุ์ทธิ  1,371,239,498 
   

รายได ้  240,379,967 
ค่าใชจ่้าย  (84,353,528) 



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2558 
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11 เงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมรวมกนั (ต่อ) 

 
11.2 รายละเอยีดของเงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมรวมกนั 

 
รายละเอียดของเงินลงทุนมีดงัน้ี 

 

  สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 

  ประเทศที ่ 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 ประเภทของธุรกจิ จดทะเบียน พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
    

กจิการที่ควบคุมร่วมกนัที่บริษัทถือหุ้นโดยตรง    
บริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ ากดั การลงทุน ไทย 60 60 

    

กจิการที่ควบคุมร่วมกนัที่ถือหุ้นโดยบริษัท ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ ากดั    
บริษทั สยาม โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่1 จ ากดั* ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 60 60 
 
* บริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ ากดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่นอกเหนือจากท่ีบริษทัถือทางตรงจ านวน 1 หุน้ 
 

12 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท 

 บาท บาท 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 1,197,519,951 609,746,587 
ซ้ือสินทรัพย ์ 51,250,069 671,933 
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีถือเป็นตน้ทุน 749,565 - 

ค่าเส่ือมราคา (8,095,894) (5,073,605) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 1,241,423,691 605,344,915 

   
จ านวนเงินท่ีผกูพนัไวแ้ลว้ส าหรับรายจ่ายฝ่ายทุนใน   
   อนาคต ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 56,578,258 - 
จ านวนเงินท่ีผกูพนัไวแ้ลว้ส าหรับรายจ่ายฝ่ายทุนใน   
   อนาคต ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 69,448,758 - 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 บริษทัมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือ โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวน  
17 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 18 ลา้นบาท ) 



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2558 
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12 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 
บริษทั บริษทัย่อย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกันได้น าสินทรัพยมู์ลค่าสุทธิตามบัญชีจ านวนประมาณ 1,077 ล้านบาท (31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2557 : 1,042 ลา้นบาท ) (งบการเงินเฉพาะบริษทั : 584 ลา้นบาท 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 588 ลา้นบาท)ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ 
ท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์
 
ในเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 โครงการไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคาของบริษทัยอ่ยในบางพื้นท่ีได้
หยดุการก่อสร้างชัว่คราว เพื่อรอใหห้น่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งท าการตกลงร่วมกนัเก่ียวกบัขอ้ก าหนดในการก่อสร้างตามท่ีหน่วยงาน
ก ากบัดูแลไดมี้นโยบายไว ้ซ่ึงตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 โครงการดงักล่าวในบางพื้นท่ีไดเ้ร่ิมการก่อสร้างใหม่อีกคร้ัง 

 
13 เจ้าหนีค่้าก่อสร้างและเจ้าหนีอ่ื้น 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 16 ค) 11,613 - - 110,687 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเงินประกนัผลงาน 22,092,564 124,973,063 116,645 116,645 
เจา้หน้ีอ่ืน 1,476,067 5,747,310 1,458,229 3,811,088 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 23,764,654 20,257,190 11,150,738 10,340,395 

 47,344,898 150,977,563 12,725,612 14,378,815 

 
14 เงนิกู้ยืม 
 

14.1 หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 
 

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ครบก าหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 4,341,424 4,294,225 4,341,424 4,294,225 

ครบก าหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 7,215,639 8,320,075 7,215,639 8,320,075 

 11,557,063 12,614,300 11,557,063 12,614,300 



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2558 
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14 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 
 

14.2 เงนิกู้ยืมระยะยาว 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนด     
   ช าระภายในหน่ึงปี 103,549,262 102,122,416 39,662,264  39,663,187  
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนด     

   ช าระเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 394,890,965  315,846,352  153,072,610  152,988,637  

 498,440,227 417,968,768  192,734,874  192,651,824  

 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท 

 บาท บาท 
   

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31  มีนาคม พ.ศ. 2558   
ราคาตามบญัชีตน้งวด  417,968,768  192,651,824 
กูเ้พิ่ม 99,876,565  - 
การจ่ายคืนเงินกูย้มื (19,619,583) - 
ค่าธรรมเนียมทางการเงิน 214,477  83,050 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด 498,440,227  192,734,874  

 
บริษทัย่อยได้เขา้ท าสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงในวงเงินเงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน  
397 ลา้นบาท เพื่อใชใ้นการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าว 
คิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืขั้นต ่าหกัส่วนต่างท่ีก าหนด (MLR - margin) ต่อปี โดยมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ส าหรับ
เงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 365 ลา้นบาทเป็นงวดทุก 3 เดือนเร่ิมตั้งแต่เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2570 
ตามอตัราร้อยละท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาเงินกู ้และจ านวน 32 ลา้นบาทภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558   
 
 
 



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
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14 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 
 

14.2 เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 
เงินกูย้มืดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจ าน าและโอนสิทธิบญัชีเงินฝากธนาคารของบริษทั บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
การจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทั บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั การจ าน าและการจ านองเคร่ืองจกัรของ
บริษทั บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั การโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาของโครงการทั้งหมดของบริษทั บริษทัยอ่ยและ
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัการจ าน าหุ้นของบริษทั ท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ หุ้นท่ีถือโดยบริษทัย่อยบางส่วน และหุ้นของกิจการ 
ท่ีควบคุมร่วมกนัท่ีถือโดยบริษทั และค ้าประกนัโดยบริษทักรรมการของบริษทัยอ่ยและผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 
 
ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทั บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุ 
ในสัญญา เช่น การจ่ายเงินปันผล การลดทุนเรือนหุ้น การควบหรือรวมกิจการกบันิติบุคคลอ่ืน การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีใหเ้ป็นไปตามสญัญา เป็นตน้   
 

14.3 วงเงนิกู้ยืม 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกออกมาใชด้งัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั     
     ครบก าหนดเกิน 1 ปี 65,718,428 165,594,993  - - 

 
วงเงินสินเช่ือและเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารค ้าประกนัโดยการจ าน าและโอนสิทธิบญัชีเงินฝากธนาคาร การจ านองท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้าง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน การจ าน าและการจ านองเคร่ืองจกัร การโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาของ
โครงการทั้งหมด การจ าน าหุน้ของบริษทัท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ และค ้าประกนัโดยผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่  



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 การส่งเสริมการลงทุนและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

 

การส่งเสริมการลงทุน 
 

บริษทั บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามบตัรส่งเสริมการ
ลงทุนหลายฉบบัส าหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากความร้อนแสงอาทิตย ์กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา
และกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ตามล าดบั  
 

ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร การไดรั้บยกเวน้ภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้าก
การประกอบกิจการนั้น (วนัเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย)์ และได้รับลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับกิจการท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติซ่ึงมีก าหนด 5 ปีนบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดไดรั้บยกเวน้ภาษี 
 

รายได้จากการขายและรายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าของบริษทั และบริษทัย่อย ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 เป็นรายไดท่ี้เกิดจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 
การลงทุนทั้งจ านวน 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดร้ะหว่างกาลไดต้ั้งคา้งจ่ายโดยใช้วิธีการประมาณการจากฝ่ายบริหารโดยใช้อตัราภาษีเดียวกบัท่ีใช้กบัก าไร
รวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน คือ อตัราร้อยละ 0 ต่อปี 

 

16 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

บริษทัถูกควบคุมโดย บริษทั พี.เอม็.  เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศไทย บริษทัใหญ่ดงักล่าวถือหุ้นในบริษทัคิดเป็นจ านวน
ร้อยละ 43 จ านวนหุ้นท่ีเหลือร้อยละ 57 ถือโดยบุคคลทัว่ไป เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัท่ีส าคญัเปิดเผย 
ในหมายเหตุ 10 และหมายเหตุ 11 ตามล าดบั 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ก) รายได้จากการขายและบริการ 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่ 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายได้ค่าบริหารจัดการ     
   บริษทัยอ่ย - - 668,065 2,100,000  
   กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 9,013,312  8,481,250  9,013,312  8,481,250  

 9,013,312 8,481,250   9,681,377  10,581,250  



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
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16 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

ข) การซ้ือสินค้าและบริการ 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่ 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ค่าบริการจ่าย     

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,220,625 1,162,500  - - 
 

ค) ยอดค้างช าระทีเ่กดิจากการซ้ือ/ขายสินค้าและบริการ 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหนีแ้ละเงนิทดรองจ่ายแก่กจิการ 
   ที่เกีย่วข้องกัน (หมายเหตุ 9) 

  
  

    บริษทัยอ่ย - - 73,016,213  61,147,733  
    กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 3,176,228 3,176,228 3,176,228 3,176,228 

 3,176,228  3,176,228 76,192,441  64,323,961  
     

เงนิปันผลค้างรับ (หมายเหตุ 9)     

   กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - 47,250,004  - 47,250,004 
     

เจ้าหนีก้จิการที่เกีย่วข้องกัน      
   (หมายเหตุ 13)     
    บริษทัยอ่ย - - - 110,687 
    กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 11,613 - - - 

 11,613 - - 110,687 
 

ง) เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษทัย่อย 

    ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 
    31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
    พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
    บาท บาท 

     

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย   138,636,541 68,453,208 

รวม    138,636,541 68,453,208  



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
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16 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกัน (ต่อ) 

 
ง) เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษทัย่อย (ต่อ) 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

  ข้อมูลทางการเงนิ 
  เฉพาะบริษทั 

  บาท 
   

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  68,453,208 
เงินใหกู้ย้มืเพิ่มระหวา่งงวด  85,000,000 
เงินกูจ่้ายคืนระหวา่งงวด  (14,816,667) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ  138,636,541  

 
เงินให้กู้ยืมแก่บริษทัย่อยจดัท าข้ึนในรูปของตัว๋สัญญาใช้เงินมีก าหนดช าระคืนภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยไม่มี 
การคิดดอกเบ้ีย 

 
จ) ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญัของกจิการ 
 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญัของกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

  ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

  31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

  บาท บาท บาท บาท 
      

ผลประโยชน์ระยะสั้น 6,331,750  5,023,000 6,331,750  5,023,000 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 268,331  221,003  268,331  221,003  

  6,600,081  5,244,003  6,600,081  5,244,003  

 



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ในภายหน้า 
 

17.1 สัญญาขายไฟฟ้า 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 บริษทั บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีสัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(“กฟภ.”) และการไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) จ านวน 25 สัญญา (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 25 สัญญา) (งบการเงินเฉพาะบริษทั:  
1 สัญญา 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 :  1 สัญญา) ปัจจุบนับริษทั  บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดด้ าเนินการผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟภ. แลว้ตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาขายไฟฟ้าจ านวน 19 สัญญา (งบการเงินเฉพาะบริษทั : 1 สัญญา) 
 

สัญญาขายไฟฟ้าของบริษทั และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัก าหนดให้บริษทั และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัขายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. 
ตามจ านวนและราคาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา โดยมีระยะเวลา 5 ปี เเละต่อสัญญาโดยอตัโนมัติคร้ังละ 5 ปี จนกว่าจะมีการ 
ยติุสัญญา นอกจากน้ี ในการขายไฟฟ้าให้ กฟภ. บริษทั และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดรั้บการสนบัสนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือ
ไฟฟ้าจาก กฟภ. จ านวน 6.50 ถึง 8 บาทต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง (งบการเงินเฉพาะบริษทั :  8 บาทต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง) เป็นระยะเวลา 
10 ปี นบัจากวนัเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์
 

สัญญาขายไฟฟ้าของบริษทัยอ่ยไดก้ าหนดให้บริษทัยอ่ยขายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคาใหแ้ก่ กฟภ. และ 
กฟน. ในอตัราการรับซ้ือไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) โดยมีระยะเวลา 25 ปีนบัตั้งแต่เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2556 

 

17.2 ภาระผูกพนัทีเ่ป็นข้อผูกตามสัญญาเช่าด าเนินงาน - กรณีที่กลุ่มบริษทัเป็นผู้เช่า 
 

ก) บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัได้เขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคารส านักงาน 
รถยนต์ อุปกรณ์ และการเช่าพื้นท่ีส่วนหลงัคา-ดาดฟ้า และพื้นท่ีอ่ืนๆ ของอาคารเพื่อใช้เป็นสถานท่ีติดตั้งแผงเซลล์
แสงอาทิตย ์อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 26 ปี 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  พ.ศ. 2558 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัท บริษัทย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน 
มีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภายใน 1 ปี 9,574,766 11,387,574 1,390,300 1,949,320 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 35,185,388 37,507,388 1,969,300 1,779,100 

มากกวา่ 5 ปี 169,021,632 169,380,523 - - 

 213,781,786 218,275,485 3,359,600 3,728,420 
 

ภายใตส้ัญญาเช่าพื้นท่ีส่วนหลงัคา-ดาดฟ้าและพื้นท่ีอ่ืน ๆ ของอาคารบางสัญญา บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าเช่า
ในอตัราร้อยละของยอดขาย หรือตามจ านวนเงินขั้นต ่าตามสญัญา แลว้แต่จ านวนเงินใดจะสูงกวา่ 
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17 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ในภายหน้า (ต่อ) 

 
17.2 ภาระผูกพนัทีเ่ป็นข้อผูกตามสัญญาเช่าด าเนินงาน - กรณีที่กลุ่มบริษทัเป็นผู้เช่า (ต่อ) 

 
ข) บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาว่าจา้งท่ีปรึกษาทางการเงินในการให้ค าปรึกษาและด าเนินการต่างๆเก่ียวกบัการซ้ือ

ธุรกิจพลงังาน โดยมีค่าท่ีปรึกษาตอ้งจ่ายตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา 
 
ค) กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีภาระผูกพนัตามสัญญาบริหารจดัการกบัผูร่้วมคา้อ่ืน เป็นจ านวนเงินประมาณ 5 ลา้นบาทต่อปี 

(ตามสัดส่วนของบริษทัท่ีมีในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าว) สัญญาดงักล่าวมีอาย ุ10 ปี นบัตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2556 โดยค่าบริหารจดัการดังกล่าวจะปรับเพิ่มข้ึนปี ละคร้ังตามอัตราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา ซ่ึงในระหว่าง 
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีค่าบริหารจดัการท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายภายใต้
สัญญาดงักล่าวเป็นจ านวนเงินทั้งหมด 1 ลา้นบาท (31 มีนาคม พ.ศ. 2557 : 1 ลา้นบาท) (ตามสัดส่วนของบริษทัท่ีมี 
ในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าว) 

 
ง) กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีภาระผกูพนัตามสัญญาจา้งออกแบบวิศวกรรม จดัหาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าจ านวนสามแห่ง

กบับริษทัแห่งหน่ึงจ านวนไม่เกิน 141 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 138 ลา้นบาท) ซ่ึงกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั
ตอ้งจ่ายช าระหากปริมาณพลงังานไฟฟ้าส่วนท่ีขายเขา้ระบบไดจ้ริงในแต่ละปีสูงกว่าปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีบริษทั
ดงักล่าวไดรั้บประกนัเอาไวต้ามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา เป็นระยะเวลา 10 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์

 
จ) กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีภาระผูกพนัตามสัญญาบริการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าจ านวนเจด็แห่งกบับริษทั

แห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงินประมาณ 5 ลา้นบาทต่อปี (ตามสัดส่วนของบริษทัท่ีมีในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าว) 
สญัญาดงักล่าวมีอาย ุ10 ปีนบัตั้งแต่วนัเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์

 
ฉ) กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีภาระผูกพนัตามสัญญาจา้งตรวจสอบและติดตามผลการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า

จ านวนสิบแห่งกบับริษทัแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงินประมาณ 1 ลา้นบาทต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 1 ลา้นบาทต่อปี) 
(ตามสดัส่วนของบริษทัท่ีมีในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าว)สญัญาดงักล่าวมีอาย ุ7 ปีนบัตั้งแต่วนัเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้า
เชิงพาณิชย ์

 
17.3 การค า้ประกนั 

 
ก) บริษทัค ้ าประกนัวงเงินกูแ้ละวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทัย่อยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ในวงเงิน 397 ลา้นบาท และ  

510 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 397 และ 510 ลา้นบาท) ตามล าดบั 
 
ข) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558  บริษทั บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคาร 

ในนามบริษทั บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั เหลืออยู่เป็นจ านวน 11 ลา้นบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 :  
11 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษทั: 7 ลา้นบาท 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 7  ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนั
ทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ 
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17 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ในภายหน้า (ต่อ) 
 
17.4 คดฟ้ีองร้อง 

 
บริษทัถูกผูถื้อหุน้รายหน่ึงฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการท่ีบริษทัไดน้ าหุน้ของผูถื้อหุน้ดงักล่าวท่ียงัคา้งช าระเงินค่าหุน้อยูอ่อก
ขายทอดตลาด โดยมีทุนทรัพยจ์ านวน 1,000 ลา้นบาท ซ่ึงศาลแพ่งกรุงเทพใตแ้ละศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าพิพากษายกฟ้องเม่ือวนัท่ี  
7 ตุลาคม พ.ศ. 2556 และวนัท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ตามล าดับโดยปัจจุบันอยู่ระหว่างระยะเวลายื่นฎีกาของผู ้ถือหุ้น 
รายดงักล่าว 
 
เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ศาลอาญากรุงเทพใตไ้ดมี้ค าพิพากษายกฟ้องคดีอาญาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการฟ้องเพิกถอนการขาย
ทอดตลาดหุน้ดงักล่าวขา้งตน้ และสัง่ใหจ้  าหน่ายค าร้องขอทางแพง่ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญาดงักล่าวออกจากสารบบความ ดงันั้น 
ฝ่ายบริหารของบริษทัจึงเช่ือวา่บริษทัจะไม่ไดรั้บความเสียหายจากคดีฟ้องร้องดงักล่าว 
 

18 เหตุการณ์ภายหลงัวนัที่ในรายงานข้อมูลทางการเงนิ 
 

18.1 การชดเชยผลขาดทุนสะสม 
 
เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการชดเชยผลขาดทุนสะสม จ านวน 538.54 
ลา้นบาท โดยการหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นจ านวน 1,266.10 ลา้นบาท ซ่ึงจะท าให้บริษทัไม่มีผลขาดทุนสะสม และคงเหลือ
ส่วนเกินมูลค่าหุน้จ านวน 727.55 ลา้นบาท  
 

18.2  การออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
 
เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษทั ภายใน
วงเงินไม่เกิน 3,000 ลา้นบาท เพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจ และการลงทุนขยายธุรกิจของบริษทั และบริษทัยอ่ย รวมถึงการช าระคืน
หน้ีเงินกู ้โดยมอบอ านาจคณะกรรมการบริษทั และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัในการก าหนดหรือ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ต่ละประเภท แต่ละชนิดในแต่ละคร้ัง 
รวมทั้งให้มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็น และเก่ียวเน่ืองกบัการออก และเสนอขายหุ้นกูน้ั้นๆให้ส าเร็จ และเป็นไป
ตามท่ีกฏหมายก าหนด 
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