
บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล 
วนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และขอ้มูล 
ทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ และ 
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทาง
การเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการ
ใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบัญชี 
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่ 
เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือมั่นว่าจะพบเร่ืองท่ี มีนัยส าคัญทั้ งหมดซ่ึ งอาจจะพบได ้
จากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้ 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 

ขจรเกยีรติ  อรุณไพโรจนกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 
กรุงเทพมหานคร 
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 884,357 977,037 305,531 497,008
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชร้ะยะสั้น 6 28,094 39,003 - -
เงินลงทุนชัว่คราว 7 962,041 1,764,966 962,041 1,764,966
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 382,979 349,994 392,652 373,101
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลอ่ืน 20,000 20,000 - -
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 16 ค) - - 1,053,393 868,172
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน 84,855 76,184 673 983
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 11,450 9,024 4,359 3,757

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,373,776 3,236,208 2,718,649 3,507,987

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชร้ะยะยาว 6 2,850 1,050 1,050 1,050
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 - - 1,489,074 1,390,224
เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 10 1,688,557 1,615,092 350,000 350,000
เงินลงทุนทัว่ไป 9 350,448 - 350,448 -
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 88,400 88,400 88,400 88,400
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 3,027,057 2,850,492 577,847 582,459
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 486,321 485,542 5,012 4,155
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 76,175 76,002 75,604 75,377
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 21,985 22,084 1,952 1,860

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,741,793 5,138,662 2,939,387 2,493,525

รวมสินทรัพย์ 8,115,569 8,374,870 5,658,036 6,001,512

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

กรรมการ ______________________________________     กรรมการ ______________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
2



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14.1 69,982 488,997 69,982 488,997
เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเจา้หน้ีอ่ืน 13 507,562 450,851 227,429 199,184
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14.2 1,964 3,828 1,964 3,828

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาว
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14.3 60,327 61,663 - -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 593 929 - -
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 3,096 3,782 1,177 2,196

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 643,524 1,010,050 300,552 694,205

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว 14.3 706,241 728,771 - -
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย 16 ง) - - 22,500 22,500
หุน้กู้ 14.5 2,045,560 2,044,875 2,045,560 2,044,875
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,131 5,683 6,131 5,683
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 72 72 72 72

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,758,004 2,779,401 2,074,263 2,073,130

รวมหนีสิ้น 3,401,528 3,789,451 2,374,815 2,767,335

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

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

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
   หุน้สามญัจาํนวน 1,815,000,000  หุน้ 

   มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,815,000 1,815,000 1,815,000 1,815,000

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้
   หุน้สามญัจาํนวน 1,815,000,000  หุน้ 

   มูลค่าท่ีชาํระหุน้ละ 1 บาท 1,815,000 1,815,000 1,815,000 1,815,000
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 727,554 727,554 727,554 727,554
สาํรองตามกฎหมาย 46,826 46,826 40,026 40,026
กาํไรสะสม 2,065,426 1,935,203 700,641 651,597
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 37,103 37,992 - -

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 4,691,909 4,562,575 3,283,221 3,234,177
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 22,132 22,844 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 4,714,041 4,585,419 3,283,221 3,234,177

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 8,115,569 8,374,870 5,658,036 6,001,512

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

4



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จาํกัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560

31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 44,766 30,588 - 92

รายไดค้่าบริหารจดัการ 9,818 9,351 16,558 11,241

ตน้ทุนขายและบริการ (40,457) (30,689) (18,883) (18,717)

กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 14,127 9,250 (2,325) (7,384)
เงินปันผลรับ 16 ก) - - 91,000 131,250
รายไดอ่ื้น 17 7,789 12,200 8,291 12,074
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (29,759) (37,474) (24,976) (21,156)
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (220) (371) (220) (371)
ตน้ทุนทางการเงิน (26,809) (9,320) (22,953) (1,997)
ส่วนแบ่งกาํไรจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 10.1 164,465 155,245 - -

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 129,593 129,530 48,817 112,416
ภาษีเงินได้ (73) (138) 227 81

กําไรสําหรับงวด 129,520 129,392 49,044 112,497

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด
รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เป็นกาํไรขาดทุนในภายหลงั
   ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (898) 19,882 - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 128,622 149,274 49,044 112,497

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 130,223 129,392 49,044 112,497
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (703) - - -

129,520 129,392 49,044 112,497

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 129,334 149,274 49,044 112,497
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (712) - - -

128,622 149,274 49,044 112,497

กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.07 0.07 0.03 0.06

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

5



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)         
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น จัดสรรแล้ว เจ้าของ รวมส่วนของ
ทีอ่อกและ ส่วนเกินมูลค่า สํารอง การแปลงค่า ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่

เรียกชําระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร งบการเงนิ ของบริษทัใหญ่ ไม่มอีํานาจควบคุม รวม
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 129,392 19,882 149,274 - 149,274

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2559 1,815,000 727,554 - 1,602,686 44,360 4,189,600 3 4,189,603

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560 1,815,000 727,554 46,826 1,935,203 37,992 4,562,575 22,844 4,585,419

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 130,223 (889) 129,334 (712) 128,622

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 1,815,000 727,554 46,826 2,065,426 37,103 4,691,909 22,132 4,714,041

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

6

ข้อมูลทางการเงนิรวม                                        
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กําไรสะสม



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า จัดสรรแล้ว

เรียกชําระแล้ว หุ้นสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร รวม
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดยกมาต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 1,815,000 727,554 - 325,391 2,867,945

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 112,497 112,497

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 1,815,000 727,554 - 437,888 2,980,442

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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 49,044 49,044

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 1,815,000 727,554 40,026 700,641 3,283,221

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้
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ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จาํกัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560

31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 129,593 129,530 48,817 112,416

รายการปรับปรุง

ค่าเส่ือมราคา 11 21,292 13,193 5,137 5,229

ค่าตดัจาํหน่าย 12 181 105 103 101

ส่วนแบ่งกาํไรจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 10 (164,465) (155,245) - -

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 449 406 449 406

ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 11 15 - - -

ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - - 1,053 (7,459)

ขาดทุนจากเงินลงทุนชัว่คราวท่ียงัไม่เกิดข้ึน 7 220 371 220 371

เงินปันผลรับ 16 ก) - - (91,000) (131,250)

ดอกเบ้ียรับ 17 (4,120) (3,071) (6,551) (3,007)

ตน้ทุนทางการเงิน 26,809 9,320 22,953 1,997

9,974 (5,391) (18,819) (21,196)

การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (17,824) (9,794) (6,370) (7,575)

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืน (8,671) - 310 129

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (2,053) 601 (236) (6)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 100 (120) (92) (140)

เจา้หน้ีอ่ืน 4,488 2,456 6,789 4,563

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (690) (963) (1,023) (1,127)

เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (14,676) (13,211) (19,441) (25,352)

หกั   จ่ายภาษีเงินได้ (955) (374) (367) (315)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมการดาํเนินงาน (15,631) (13,585) (19,808) (25,667)

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จาํกัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560

31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชล้ดลง (เพ่ิมข้ึน) 9,109 (7,911) - (5,521)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว 7 (1,159) (2,058) (1,159) (2,058)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 7 803,864 315,981 803,864 315,981

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 16 ค) - - (186,274) (169,248)

เงินสดรับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย - - - 5,364

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 - - (98,850) (329,575)

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - (155) - (155)

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (350,448) - (350,448) -

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (169,310) (223,943) (293) (915)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (960) - (960) -

รับดอกเบ้ีย 1,209 2,079 1,170 2,078

รับเงินปันผล 78,750 - 83,200 -

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน 371,055 83,993 250,250 (184,049)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 7,047 - -

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14.1 (420,000) - (420,000) -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย - - - 45,000

จ่ายคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (1,917) (1,194) (1,917) (1,194)

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว 14.3 (20,444) (9,131) - -

จ่ายเงินปันผล (2) - (2) -

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงิน (4,843) (9,059) - (1,844)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (447,206) (12,337) (421,919) 41,962

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (91,782) 58,071 (191,477) (167,754)

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

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในการแปลงค่างบการเงิน (898) 19,882 - -

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดส้ินงวด 884,357 415,379 305,531 73,437

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระสาํคญั มีดงัน้ี

ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าและซ้ืออุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดช้าํระ 29,794 2,289 804 156

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม พ.ศ. 2560 

10 

 
1 ข้อมูลท่ัวไป 

 
บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และเป็นบริษทั 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยมีบริษทั พี.เอ็ม.เอ็นเนอร์ยี ่จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย
เป็นบริษทัใหญ่ (“บริษทัใหญ่”) มีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 
 
เลขท่ี 3199 อาคารมาลีนนทท์าวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทั บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัวา่ “กลุ่มกิจการ” 
 
การประกอบธุรกิจของกลุ่มกิจการ คือ การผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์ละจากเช้ือเพลิงชีวมวลให้แก่
ภาครัฐและเอกชนและลงทุนในกิจการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2560 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดรั้บการสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 
2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงนิ 

 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ขอ้มูลทางการ
เงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ และงบกระแสเงินสด)
ไดน้าํเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจาํปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 1 เร่ือง 
การนาํเสนองบการเงิน  ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัทาํเป็นแบบยอ่ บริษทัไดเ้ปิดเผยหมายเหตุประกอบ
ขอ้มูลทางการเงินเพิ่มเติมตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใต้
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลภาษาไทยท่ีจดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใชข้อ้มูลทาง
การเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม พ.ศ. 2560 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงนิ (ต่อ) 

 
นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํ
งบการเงินสาํหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบั
การแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลกาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะได ้
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความท่ีเก่ียวข้อง 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ และเก่ียวข้องกับ 

กลุ่มกิจการมีดงัต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การร่วมการงาน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ และเก่ียวข้องกับ 

กลุ่มกิจการมีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) ไดใ้หค้วามชดัเจนในหลายประเดน็ ท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี  
 

- ความมีสาระสาํคญั - กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงขอ้มูลในรูปแบบท่ีทาํให้ผูใ้ชง้บการเงินเขา้ใจรายการ
ไดล้ดลง หากเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญั จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลใหเ้พียงพอเพื่ออธิบายผลกระทบท่ีมีต่อฐานะการเงิน
หรือผลการดาํเนินงาน  

- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด -รายการบรรทดัท่ีระบุใน มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 อาจจาํเป็นตอ้ง
แสดงแยกจากกนัหากเก่ียวขอ้งต่อความเขา้ใจฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการ นอกจากน้ียงัมีแนว
ปฏิบติัใหม่ของการใชก้ารรวมยอด  

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยนัว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จาํเป็นต้องเรียงลาํดับตามลาํดับ 
การแสดงรายการในงบการเงิน  

- รายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีเกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีเกิด
จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียจะถูกจดักลุ่มโดยพิจารณาวา่เป็นรายการท่ีจะถูกจดัประเภทใหม่ไปยงักาํไรหรือ
ขาดทุนในภายหลงัหรือไม่ โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็นรายการบรรทัดแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัคือ ไดก้าํหนดให้มีความชดัเจนข้ึนว่าการคิด
ค่าเส่ือมราคาท่ีดินอาคารและอุปกรณ์โดยอา้งอิงกบัรายไดน้ั้นไม่เหมาะสม และ แกไ้ขขอบเขตให้พืชท่ีให้ผลิตผล 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางการเกษตรรวมอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผล
กระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัคือ ไดก้าํหนดให้มีความชดัเจนข้ึนสําหรับ 
การเลือกใช้อตัราคิดลดสําหรับการประมาณผลประโยชน์หลงัออกจากงานว่าให้ใช้อตัราผลตอบแทนของหน้ีสิน 
โดยพิจารณาจากสกุลเงินของหน้ีสินท่ีมีสกุลเงินท่ีสอดคลอ้งกบัสกุลเงินของหน้ีสินผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
เป็นสาํคญั ไม่ใช่พิจารณาจากประเทศท่ีหน้ีสินนั้นเกิดข้ึน มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ และเก่ียวข้องกับ 

กลุ่มกิจการมีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การแกไ้ขโดยให้ทางเลือกเพิ่มในการบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
การร่วมค้า หรือบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีส่วนได้เสียตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 
(ปรับปรุง 2559) เพิ่มเติมจากเดิมท่ีให้ใชว้ิธีราคาทุน หรือวิธีมูลค่ายติุธรรม (เม่ือมีการประกาศใช้) ทั้งน้ีการเลือกใช้
นโยบายบญัชีสําหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท (บริษทัยอ่ย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วม) เป็นอิสระจากกนั โดยหาก
กิจการเลือกท่ีจะเปล่ียนมาใช้วิธีส่วนไดเ้สียจะตอ้งทาํโดยปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผล
กระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) มีการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัคือ 1) ใหท้างเลือกเพิ่มสาํหรับกิจการท่ีไม่ใช่
กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนท่ีมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจ
เฉพาะดา้นการลงทุน โดยในการบนัทึกบญัชีโดยใช้วิธีส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็น
กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนนั้น จะมีทางเลือกในการท่ีจะยงัคงการวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของ
บริษทัร่วมหรือการร่วมคา้นั้นๆ ดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรมตามท่ีบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้นั้นๆใชอ้ยู ่หรือจะถอดการวดั
มูลค่ายติุธรรมออกและแทนดว้ยการจดัทาํงบการเงินรวมของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจ
เฉพาะดา้นการลงทุนและ 2) เพิ่มทางเลือกในการใชว้ิธีส่วนไดเ้สียสําหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ใน 
งบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัคือไดก้าํหนดใหมี้ความชดัเจนถึงความหมาย
ของการอา้งอิงในมาตรฐาน ไปยงั “ขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล หรือท่ีอ่ืนใน
รายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ว่ากิจการท่ีใชป้ระโยชน์ของขอ้ผอ่นปรนน้ีจะตอ้งอา้งอิงจากงบการเงินระหวา่งกาล
ไปถึงยงัรายงานอ่ืนท่ีมีขอ้มูลดงักล่าวอยา่งเฉพาะเจาะจง โดยท่ีผูใ้ชง้บการเงินตอ้งสามารถเขา้ถึงรายงานอ่ืนท่ีมีขอ้มูลนั้น
ในลกัษณะและเวลาเดียวกนักบังบการเงินระหวา่งกาล มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การเปล่ียนแปลงโดยให้มีการสันนิษฐานว่าการตดัจาํหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยการอา้งอิงจากรายไดน้ั้นไม่เหมาะสม ขอ้สนันิษฐานน้ีอาจตกไปหากเขา้ขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 
คือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดถู้กแสดงเหมือนเป็นตวัวดัของรายได ้(นัน่คือรายไดเ้ป็นปัจจยัท่ีเป็นขอ้จาํกดัของมูลค่าท่ีจะ
ได้รับจากสินทรัพย์) หรือสามารถแสดงได้ว่ารายได้และการใช้ประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจท่ีได้จากสินทรัพย ์
มีความสมัพนัธ์กนัเป็นอยา่งมาก  มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ และเก่ียวข้องกับ 

กลุ่มกิจการมีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การปรับปรุงให้ชัดเจนข้ึนเก่ียวกบั 1) ขอ้ยกเวน้ 
ในการจดัทาํงบการเงินรวมว่าให้ใช้กบักิจการท่ีเป็นบริษทัใหญ่ขั้นกลางท่ีเป็นบริษทัย่อยของกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจ 
ดา้นการลงทุนดว้ยเหมือนกนั และ 2) กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุนจะตอ้งนาํบริษทัยอ่ยท่ีไม่ใช่กิจการท่ีดาํเนิน
ธุรกิจดา้นการลงทุนและบริษทัยอ่ยดงักล่าวให้บริการหรือมีกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทุน มารวมในการจดัทาํ 
งบการเงินรวมดว้ย มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) ไดก้าํหนดให้มีความชดัเจนมากข้ึนสําหรับ 1) การซ้ือ
ส่วนได้เสียในการดาํเนินงานร่วมกันท่ีกิจกรรมของการดาํเนินงานร่วมกันนั้นประกอบกันข้ึนเป็นธุรกิจ ให้ผูซ้ื้อ 
นําหลักการบัญชีของการรวมธุรกิจมาถือปฏิบัติ และ 2) ในกรณีท่ีผูร่้วมดําเนินงานมีการซ้ือส่วนได้เสียในการ
ดําเนินงานร่วมกันเพิ่มข้ึนนั้ น ส่วนได้เสียเดิมท่ีมีอยู่ในการดําเนินงานร่วมกันจะไม่ถูกวดัมูลค่าใหม่ หากร่วม
ดาํเนินงานยงัคงมีการควบคุมร่วมอยู ่มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญัมีจาํนวนทั้งส้ิน  
47 ฉบบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการประเมินวา่ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ 
 

3 การประมาณการ 
 

ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติท่ีมีผลกระทบต่อการ 

นาํนโยบายการบญัชีมาใช ้และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจากการ

ประมาณการ 

 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัสําคญัในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการและ

แหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยูม่าใชเ้ช่นเดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
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4 ข้อมูลตามส่วนงาน 

 
กลุ่มกิจการเปิดเผยส่วนงานที่รายงานสองส่วนงานโดยจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ ไดแ้ก่ ส่วนงานในประเทศไทยและในต่างประเทศ สองส่วนงานที่นาํเสนอถูกจดัแบ่งและไดร้ับการสอบทานโดย 
ผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน ซึ่งไดแ้ก่ ประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหาร ขอ้มูลที่แสดงดา้นล่างเป็นขอ้มูลที่ผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานใชใ้นการประเมิน 
ผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงาน 
ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม (ล้านบาท) 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ตดัรายการระหว่างกัน รวม 

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

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 54.76 44.35 16.73 2.07 71.49 46.42 (9.32) (1.89) 62.17 44.53 
เงินปันผลรับ 91.00 131.25 - - 91.00 131.25 (91.00) (131.25) - - 

ตน้ทุนการดาํเนินงาน (32.36) (31.57) (8.56) (1.01) (40.92) (32.58) 0.47 1.89 (40.45) (30.69) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 113.40 144.03 8.17 1.06 121.57 145.09 (99.85) (131.25) 21.72 13.84 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร (27.10) (23.37) (1.50) (13.53) (28.60) (36.90) 1.45 - (27.15) (36.90) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนหกัตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเสื่อมราคา           
   และค่าตดัจาํหน่าย 86.30 120.66 6.67 (12.47) 92.97 108.19 (98.40) (131.25) (5.43) (23.06) 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (1.78) (0.94) - - (1.78) (0.94) - - (1.78) (0.94) 
ตน้ทุนทางการเงิน (28.67) (7.25) (0.17) (2.07) (28.84) (9.32) 2.03 - (26.81) (9.32) 
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลี่ยน (0.85) 7.61 - - (0.85) 7.61 - - (0.85) 7.61 

ส่วนแบ่งกาํไรจากกิจการที่ควบคุมร่วมกนั 164.46 155.24 - - 164.46 155.24 - - 164.46 155.24 

ผลการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 219.46 275.32 6.50 (14.54) 225.96 260.78 (96.37) (131.25) 129.59 129.53 

ภาษีเงินได ้ 0.23 (0.14) (0.30) - (0.07) (0.14) - - (0.07) (0.14) 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 219.69 275.18 6.20 (14.54) 225.89 260.64 (96.37) (131.25) 129.52 129.39 
           

รวมสินทรัพย์         8,115.57 4,986.84 
           

รวมหนีส้ิน         3,401.53 794.24 
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5 มูลค่ายุติธรรม 

 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจาํแนกตามวธีิการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงได้
ดงัน้ี 
 
 ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั (ขอ้มูลระดบัท่ี 1) 
 ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบัท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือ 

โดยออ้ม (ไดแ้ก่ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น (ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 
 ขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได)้ (ขอ้มูล

ระดบัท่ี 3) 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ข้อมูลระดบัท่ี 1 

 พนับาท 

สินทรัพย์  

   เงินลงทุนเพื่อคา้ 122,041 

 
6 เงนิฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากัดในการเบิกใช้ 

 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะสั้นไดแ้ก่ เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากกระแสรายวนัท่ีบริษทัยอ่ยไดจ้าํนาํ และโอนสิทธิ
เรียกร้องไวก้บัผูใ้ห้กูเ้พื่อคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือตามเง่ือนไขการใชจ่้าย และขั้นตอนการเบิกถอนสาํหรับวตัถุประสงคเ์ฉพาะตาม
เง่ือนไขในสญัญาเงินกูย้มืระยะยาว  
 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาวไดแ้ก่ เงินฝากออมทรัพยท่ี์บริษทันาํไปคํ้าประกนัการใช้ไฟฟ้า และเงินฝากประจาํของ
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงท่ีถูกนาํไปผกูกบัหนงัสือสญัญาคํ้าประกนัการปฏิบติัตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า กบั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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7 เงนิลงทุนช่ัวคราว 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินลงทุนชัว่คราวประกอบดว้ย      
1. หลกัทรัพยเ์พือ่คา้ 121,294 122,041 520,000 520,966 

2. หลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นครบกาํหนด 840,000 840,000 1,244,000 1,244,000 

รวม 961,294 962,041 1,764,000 1,764,966 

หกั  ค่าเผือ่การปรับมูลค่า - - - - 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 961,294 962,041 1,764,000 1,764,966 

 
ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 เงินลงทุนชัว่คราวมีความเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

  หลักทรัพย์ท่ีถือไว้จน  
 หลักทรัพย์เพื่อค้า ครบกําหนดภายใน 1 ปี รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 520,966 1,244,000 1,764,966 
ซ้ือหลกัทรัพย ์ - 1,159 1,159 
ขายหลกัทรัพย ์ (398,705) (405,159) (803,864) 

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม (220) - (220) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 122,041 840,000 962,041 
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8 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  

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

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ 28,052 16,060 - - 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 28,052 16,060 - - 

     
ลูกหน้ีและเงินทดรองจ่ายแก่     
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 16 ข) 225,304 225,262 274,388 226,164 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 10,396 7,490 3,064 2,530 
เงินปันผลคา้งรับ (หมายเหตุ 16 ข) 91,000 78,750 91,000 83,200 
ลูกหน้ีอ่ืน 9,117 3,668 5,977 43,141 

เงินทดรองจ่าย 19,110 18,764 18,223 18,066 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 354,927 333,934 392,652 373,101 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 

ลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 354,927 333,934 392,652 373,101 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 382,979 349,994 392,652 373,101 

 
ลูกหน้ีการคา้ขา้งตน้เป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 
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9 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  

 
9.1 การเปล่ียนแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พนับาท 
  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 1,390,224 
เงินลงทุนเพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 98,850 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 1,489,074 

 
การลงทุนเพิม่ภายใต้ บริษัท ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
 
เงนิลงทุนใน TSE Group International Pte. Ltd. 
 
บริษทัไดจ่้ายเงินค่าหุ้นของบริษทั TSE Group International Pte. Ltd. ท่ีเรียกชาํระเพิ่มระหว่างไตรมาสท่ี 1 ของ พ.ศ. 2560 
จาํนวน 96.16 ลา้นบาท 
 
เงนิลงทุนใน Solar  Assets Pte. Ltd. 
 
บริษัทได้จ่ายเงินค่าหุ้นของบริษัท Solar Assets Pte. Ltd. ท่ีเรียกชําระเพิ่มระหว่างไตรมาสท่ี 1 ของ พ.ศ. 2560 จาํนวน  
0.19 ลา้นบาท 
 
เงนิลงทุนใน บริษัท ทีเอสอี โอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จํากัด 
 
เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไดจ้ดัตั้งบริษทั ทีเอสอี โอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จาํกดั เพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจ
พลงังานหมุนเวียนในต่างประเทศ มูลค่าเงินลงทุนรวม 2.50 ลา้นบาท บริษทัมีสัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษทั
ดงักล่าว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 และจดัประเภทเงินลงทุนในบริษทั ทีเอสอี โอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จาํกดั เป็นเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย 
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9 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 

9.2 รายละเอียดของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย  
 

รายละเอียดของเงินลงทุนมีดงัน้ี 
   สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 

  ประเทศท่ี 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 ประเภทของธุรกิจ จดทะเบียน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

บริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นโดยตรง     
   บริษทั ทีเอสอี รูฟทอป จาํกดั การลงทุน ไทย 100 100 
   บริษทั โซล่าร์ วิซิเบิล จาํกดั  การใหบ้ริการบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า ไทย 100 100 
   TSE Group International Pte. Ltd. การลงทุน สิงคโปร์ 100 100 
   Solar Assets Pte. Ltd. การลงทุน สิงคโปร์ 100 100 
   บริษทั ทีเอสอี โอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จาํกดั การลงทุน ไทย 100 - 
   บริษทั เดอะ โซล่าร์ เอิร์ธ จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
   บริษทั คลีน รีนิวเอเบิล จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
   บริษทั บางสวรรค ์กรีน จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 49 49 
   บริษทั ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด ์จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 70 70 
    
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษัท ทีเอสอี  รูฟทอป จํากัด    
   บริษทั กรีน รูฟทอป จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
   บริษทั นอร์ท รูฟทอป จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
   บริษทั ลคัก้ี โซล่าร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
   บริษทั แชมป์ เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
   บริษทั รูฟ เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
   บริษทั เวิลด ์โซล่าร์ จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
    
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษัท โซล่าร์ วซิิเบิล จํากัด    
   บริษทั ไทย คอมมูนิต้ี เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
   บริษทั ซนั ฟิวเจอร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
   บริษทั โซล่าร์ คอมมูนิต้ี จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
    
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย  TSE Group International Pte. Ltd.    
   Eco Solar Aizu GK ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่น 97 97 
   Ishikawa Hanamizuki 1 GK  ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่น 97 97 
     
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย  Solar  Assets Pte. Ltd.    
   Ibaraki Ushiku 1 GK ใหเ้ช่าท่ีดิน ญ่ีปุ่น 100 100 

 
9.3 เงนิลงทุนท่ัวไป 

 
บริษทัจ่ายเงินมดัจาํเพื่อเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่น เป็นจาํนวนเงิน 350 ลา้นบาท เน่ืองจากโครงสร้าง
ของการร่วมลงทุนยงัไม่เป็นท่ีส้ินสุด บริษทัจึงจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวไวเ้ป็นเงินลงทุนทัว่ไป 
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10 เงนิลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน  

 
10.1 การเปล่ียนแปลงของเงนิลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน 

 ข้อมูลทาง ข้อมูลทางการเงนิ 
 การเงนิรวม เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 
   

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 1,615,092 350,000 
ส่วนแบ่งกาํไร 164,465 - 
เงินปันผลรับ (91,000) - 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 1,688,557 350,000 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จาํกัด ซ่ึงเป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน ได้นําใบหุ้นของ 
เงินลงทุนในบริษทั สยาม โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่1 จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ท่ีมีราคาตามบญัชี 1,080 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 
1,080 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัยอ่ยไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์และบริษทั สยาม โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่1 จาํกดั 
ไดน้าํท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรท่ีมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 5,379 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 5,436 ลา้นบาท) 
และเงินฝากธนาคารจาํนวน 549  ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 461 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจาก
ธนาคารพาณิชย ์
 
บริษทัไดน้าํใบหุน้ของเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัทั้งจาํนวนไปจดจาํนาํไวก้บัผูใ้หกู้เ้พื่อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั
วงเงินสินเช่ือท่ีบริษทั สยาม โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่1 จาํกดั ไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์
 

10.2 รายละเอียดของเงนิลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน 
 
รายละเอียดของเงินลงทุนมีดงัน้ี 

   สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 

  ประเทศท่ี 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 ประเภทของธุรกิจ จดทะเบียน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
    

กิจการท่ีควบคุมร่วมกันท่ีบริษัทถือหุ้นโดยตรง    
บริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จาํกดั การลงทุน ไทย 60 60 
    
กิจการท่ีควบคุมร่วมกันท่ีถือหุ้นโดยบริษัท ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จํากัด    
บริษทั สยาม โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่1 จาํกดั* ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 60 60 
 
* บริษทัถือทางตรงอีกจาํนวน 1 หุน้ 
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11 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์  

 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

 
ข้อมูลทาง 

การเงนิรวม 
ข้อมูลทางการเงนิ 

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 2,850,492 582,459 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (924) - 
ซ้ือสินทรัพย ์ 200,648 525 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - สุทธิ (15) - 
โอนออก (1,852) - 

ค่าเส่ือมราคา (21,292) (5,137) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 3,027,057 577,847 
 

ตน้ทุนการกู้ยืมจาํนวน 2.69 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 12.23 ลา้นบาท) ได้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยท่ี์ซ้ือเพิ่มในระหว่างงวด 
ตน้ทุนการกูย้ืมเกิดจากเงินกูย้ืมท่ียืมมาเพื่อใช้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ไดบ้นัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยูใ่น
สภาพพร้อมใชไ้ดโ้ดยรวมอยูใ่นรายการซ้ือ กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนร้อยละ 2.91 ถึงร้อยละ 6.00 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 
2.91 ถึงร้อยละ 6.00 ต่อปี) ในการคาํนวณตน้ทุนท่ีรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์อตัราตั้งข้ึนเป็นทุนดงักล่าว เป็นอตัราตน้ทุน 
การกูย้มืท่ีเกิดจริงจากเงินกูย้มืท่ีใชเ้ป็นทุนในการก่อสร้างโครงการ 
 

ภาระผูกพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

ภาระผกูพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินซ่ึงไม่ไดรั้บรู้ในงบการเงิน มีดงัน้ี 
 

  ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

  31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

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

โรงไฟฟ้า พนับาท 1,330,580 367,177 - - 
โรงไฟฟ้า พนัเยน 4,947,612 5,125,809 - - 
โรงไฟฟ้า พนัดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 4,554 1,523 - - 
เคร่ืองจกัร พนัยโูร 52 52 52 52 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษทัมียานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือ โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวน 12.83 ลา้นบาท  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 13.38 ลา้นบาท) 
 

บริษทัยอ่ยไดน้าํสินทรัพยมู์ลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวนประมาณ  1,558 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 1,574 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนั
วงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์
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12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
ข้อมูลทาง 

การเงนิรวม 
ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 
   

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 485,542 4,155 
ซ้ือสินทรัพย ์ 960 960 

ค่าตดัจาํหน่าย (181) (103) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 486,321 5,012 

 
13 เจ้าหนีค่้าก่อสร้างและเจ้าหนีอ่ื้น 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ16 ข) 231,135 229,260 - - 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเงินประกนัผลงาน 31,225 2,788 803 573 
เจา้หน้ีอ่ืน 2,174 5,758 997 2,223 
เจา้หน้ีค่าหุน้คา้งชาํระ 179,635 179,635 179,635 179,635 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 63,393 33,410 45,994 16,753 

 507,562 450,851 227,429 199,184 

 
14 เงนิกู้ยืม 

 
14.1 เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

 พนับาท พนับาท
 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 69,982 488,997



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม พ.ศ. 2560 
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14 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 
14.1 เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ (ต่อ) 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะสั้นสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 
 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พนับาท 
  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  
ราคาตามบญัชีตน้งวด  488,997 
จ่ายคืนเงินกูย้มื (420,000) 

ตดัจาํหน่ายส่วนลดตัว๋เงินจ่าย 985 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด 69,982 

 
14.2 หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 

 
มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ครบกาํหนดชาํระดงัน้ี 
 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท 
   

ครบกาํหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 1,964 3,828 

ครบกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี - - 

 1,964 3,828 

 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม พ.ศ. 2560 
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14 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 
14.3 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท 
   

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด   
   ชาํระภายในหน่ึงปี 60,327 61,663 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด   
   ชาํระเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 341,988 347,345 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด   

   ชาํระเกิน 5 ปี 364,253 381,426 

 766,568 790,434 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 พนับาท 
  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  
ราคาตามบญัชีตน้งวด  790,434 
จ่ายคืนเงินกูย้มื (20,444) 
ค่าธรรมเนียมทางการเงิน (3,685) 

ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 263 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด 766,568 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม พ.ศ. 2560 
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14 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 
14.3 เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 

 
บริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญากูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงในวงเงิน 561 ลา้นบาท เพื่อใชใ้นการก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา เงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืขั้นตํ่า
หกัส่วนต่างท่ีกาํหนด (MLR - margin) ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้สาํหรับเงินกูย้มืระยะยาว จาํนวน 521 ลา้นบาทโดยใหช้าํระ
คืนเป็นงวดทุก 3 เดือนเร่ิมตั้งแต่เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2569 ตามอตัราร้อยละท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา 
เงินกู้จ ํานวน  32 ล้านบาท  ชําระคืนภายในเดือนตุลาคม  พ .ศ . 2558 และเงินกู้จ ํานวน  4 ล้านบาท  ชําระคืนภายใน 
เดือนกนัยายน พ.ศ. 2559 และบริษทัยอ่ยยกเลิกวงเงินกูย้มืจาํนวน 4 ลา้นบาทในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 
 
เงินกูย้ืมดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจาํนาํและโอนสิทธิบญัชีเงินฝากธนาคารของกลุ่มกิจการ การจาํนองและจาํนาํท่ีดินและ 
ส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรของกลุ่มกิจการ การโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาของโครงการทั้งหมดของกลุ่มกิจการ การจาํนาํ 
หุ้นของบริษทัท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ หุ้นท่ีถือโดยบริษทัยอ่ยบางส่วนและหุ้นของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัท่ีถือโดยบริษทัและ 
คํ้าประกนัโดยบริษทั กรรมการของบริษทัยอ่ยและผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 
 
บริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญากูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยใ์นต่างประเทศแห่งหน่ึงในวงเงิน 1,198 ลา้นเยน เพื่อใชใ้นการก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์เงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มือา้งอิงระยะเวลาสามเดือน
ของตลาดโตเกียวบวกส่วนต่างท่ีกาํหนดต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินต้นสําหรับเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นงวดทุก 3 เดือน  
เร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายน พ.ศ. 2559 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2576 ตามอตัราร้อยละท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาเงินกู ้
 
ภายใตส้ัญญาเงินกู ้กลุ่มกิจการตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการท่ีไดร้ะบุไวใ้นสัญญา เช่น การจ่ายเงินปันผล 
การลดทุนเรือนหุ้น การควบหรือรวมกิจการกบันิติบุคคลอ่ืน การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของและอตัราส่วน
ความสามารถในการชาํระหน้ีใหเ้ป็นไปตามสญัญา เป็นตน้   
 

14.4 วงเงนิกู้ยืม 
 
กลุ่มกิจการและบริษทัไม่มีวงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกออกมาใช ้
 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม พ.ศ. 2560 
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14 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 
14.5 หุ้นกู้  

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท 
   

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - - 

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,045,560 2,044,875 

 2,045,560 2,044,875 

 
การเปล่ียนแปลงของหุน้กูส้ามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 
 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พนับาท 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  
ราคาตามบญัชีตน้งวด  2,044,875 

ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมการออกหุน้กู ้ 685 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด 2,045,560 

 
เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บริษทัไดอ้อกหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทน 
ผูถื้อหุ้นกู ้จาํนวน 2,050,000 หุ้น ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.20 ต่อปี โดยชาํระดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือนตลอดอายหุุ้นกู ้
หุน้กูมี้มูลค่าท่ีตราไวจ้าํนวน 1,000 บาท ครบกาํหนดชาํระคืนภายใน 3 ปี นบัจากวนัท่ีออก โดยชาํระคืนตามมูลค่าท่ีตราไว ้
รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 2,050,000,000 บาท 
 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม พ.ศ. 2560 
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15 การส่งเสริมการลงทุนและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

 
การส่งเสริมการลงทุน 
 
กลุ่มกิจการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมการลงทุน จาํนวนทั้งส้ิน 27 ฉบับ 
สาํหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์และ จากเช้ือเพลิงชีวมวล 
 
ภายใตเ้ง่ือนไขบางประการ ท่ีกาํหนดในบตัรส่งเสริมการลงทุนสําหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานความร้อน กิจการผลิตไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา และ กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์จาํนวน 25 ฉบบั สิทธิพิเศษดงักล่าว
รวมถึงการไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัร การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบ
กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น (วนัเร่ิมจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย)์ 
และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติซ่ึงมีกาํหนด 5 ปี 
นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดไดรั้บยกเวน้ภาษี 
 
ภายใตเ้ง่ือนไขบางประการ ท่ีกาํหนดในบตัรส่งเสริมการลงทุนสําหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์จาํนวน 1 ฉบบั 
สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัร การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีได้
จากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น (วนัเร่ิมจาํหน่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย)์ และ ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีไดรั้บการยกเวน้ มีมูลค่าไม่เกิน 50,000,000 บาท ทั้งน้ี จะปรับเปล่ียนตามจาํนวนเงิน
ลงทุนโดยไม่รวมค่าท่ีดิน และ ทุนหมุนเวยีนท่ีแทจ้ริงในวนัเปิดดาํเนินการตามโครงการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 
 
ภายใตเ้ง่ือนไขบางประการ ท่ีกาํหนดในบตัรส่งเสริมการลงทุนสําหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวล และ ไอนํ้ า จาํนวน  
1 ฉบบั สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัร การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไร
สุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น (วนัเร่ิม
จาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย)์ และ ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีไดรั้บการยกเวน้ มีมูลค่าไม่เกิน 648,000,000 บาท ทั้งน้ี จะปรับเปล่ียนตาม
จาํนวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าท่ีดิน และ ทุนหมุนเวยีนท่ีแทจ้ริงในวนัเปิดดาํเนินการตามโครงการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 
 
รายได้จากการขายและรายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าของบริษทั และบริษทัย่อย ท่ีแสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 เป็นรายไดท่ี้เกิดจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 
การลงทุนเฉพาะกิจการท่ีตั้งอยูใ่นประเทศไทยตามรายละเอียดในขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานท่ีเปิดเผยในหมายเหตุ 4 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งข้ึนโดยการประมาณการของฝ่ายบริหารโดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บักาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึน คือ ร้อยละ 0.06 ต่อปี 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 
บริษทัถูกควบคุมโดย บริษทั พี.เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี ่จาํกดั ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศไทย บริษทัใหญ่ดงักล่าวถือหุ้นในบริษทัคิดเป็นจาํนวน
ร้อยละ 43 จาํนวนหุน้ท่ีเหลือร้อยละ 57 ถือโดย บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนต ์จาํกดั (มหาชน) บริษทั ซิโน-ไทย เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์
คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และ บุคคลทัว่ไป เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัท่ีสาํคญัเปิดเผยในหมายเหตุ 9 
และหมายเหตุ 10 ตามลาํดบั 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
ก) รายได้จากการขายและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บริษัทย่อย     
   รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 6,320 1,470 

   รายไดค่้าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา - - 420 420 

 - - 6,740 1,890 

     
กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน     
   รายไดค่้าบริหารจดัการ 9,818 9,351 9,818 9,351 
   รายไดค่้าเช่า 108 108 108 108 

   เงินปันผลรับ  - - 91,000 131,250 

 9,926 9,459 100,926 140,709 

     
กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
   รายไดค่้าเช่า 69 69 69 69 
   รายไดค่้าบริการ 46 46 46 46 

   รายไดอ่ื้น 8 7 8 7 

 123 122 123 122 

 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ข) ยอดค้างชําระท่ีเกิดจากการซื้อ/ขายสินค้าและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ลูกหนีแ้ละเงนิทดรองจ่ายแก่กิจการ     
   ท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 8)     
   บริษทัยอ่ย - - 49,084 40,902 
   กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 3,502 3,502 3,502 3,502 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 221,802 221,760 221,802 221,760 

 225,304 225,262 274,388 266,164 

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

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

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

     
เจ้าหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกัน(หมายเหตุ 13)     

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 231,135 229,260 - - 

 231,135 229,260 - - 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
ค) เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษทัย่อย 
 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท 
   

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 1,053,393 868,172 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พนับาท 
  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 868,172 
เงินใหกู้ย้มืเพิ่มระหวา่งงวด 186,274 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (1,053) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 1,053,393 

 
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงอยูใ่นรูปของตัว๋สญัญาใชเ้งินในสกลุเงินบาท มีกาํหนดชาํระคืนภายในปี พ.ศ. 2560 โดยไม่มี
การคิดดอกเบ้ีย  
 
เงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงอยูใ่นรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งินในสกุลเงินบาท มีกาํหนดชาํระคืนภายในเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2560 โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6 ต่อปี  
 
เงินให้กู้ยืมแก่บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงอยู่ในรูปสัญญาให้กู้ยืมในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ โดยไม่มีการคิดดอกเบ้ีย และ 
การชาํระคืนเม่ือทวงถาม 
 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ง) เงนิกู้ยืมระยะยาวจากบริษทัย่อย 

  ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

  31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

  พนับาท พนับาท 
   

เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย 22,500 22,500 

 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย มีกาํหนดชาํระคืนภายในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 โดยไม่มีการคิดดอกเบ้ีย 
 

จ) ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญัของกิจการ 
 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท 
   

ผลประโยชน์ระยะสั้น 6,013 7,073 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 276 308 

 6,289 7,381 

 

17 รายได้อ่ืน 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายไดค่้าเช่า 303 230 301 230 
รายไดค่้าบริการ 60 60 60 60 
ดอกเบ้ียรับ 4,120 3,071 6,551 3,007 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 200 7,606 - 7,606 
กาํไรท่ีรับรู้แลว้จากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 1,294 615 1,294 615 

รายไดอ่ื้น 1,812 618 85 556 

 7,789 12,200 8,291 12,074 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม พ.ศ. 2560 

33 

 
18 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกิดขึน้ในภายหน้า 

 

18.1 สัญญาขายไฟฟ้า 
 

ในประเทศ 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีสัญญาขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) และการไฟฟ้านครหลวง 
(“กฟน.”) จาํนวน 29 สญัญา (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 29 สญัญา) ปัจจุบนักลุ่มกิจการไดด้าํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ 
กฟภ. และ กฟน.  แลว้ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาขายไฟฟ้าจาํนวน 26 สญัญา  
 

สัญญาขายไฟฟ้าของบริษทัจาํนวน 1 สัญญา และสัญญาขายไฟฟ้าของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัจาํนวน 10 สัญญากาํหนดให้
บริษทั และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัขายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟภ. ตามจาํนวนและราคาท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา โดยมีระยะเวลา 5 ปี เเละ
ต่อสัญญาโดยอตัโนมติัคร้ังละ 5 ปี จนกวา่จะมีการยติุสัญญา นอกจากน้ี ในการขายไฟฟ้าให ้กฟภ. บริษทั และกิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนัไดรั้บการสนบัสนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าจาก กฟภ. จาํนวน 6.50 บาท ถึง 8 บาทต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง (งบการเงิน
เฉพาะบริษทั : 8 บาทต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง) เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัเร่ิมจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์
 

สญัญาขายไฟฟ้าของบริษทัยอ่ยจาํนวน 14 สญัญาไดก้าํหนดใหบ้ริษทัยอ่ยขายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา
ให้แก่ กฟภ. และ กฟน. ในอัตราการรับซ้ือไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) โดยมีระยะเวลา 25 ปีนับตั้ งแต่เดือนธันวาคม  
พ.ศ. 2556 
 

สญัญาขายไฟฟ้าของบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงจาํนวน 1 สัญญาไดก้าํหนดใหบ้ริษทัยอ่ยขายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้ง
บนพื้นดินให้แก่ กฟภ. ในอตัราการรับซ้ือไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) โดยมีระยะเวลา 25 ปีนับตั้งแต่วนัจาํหน่ายไฟฟ้า 
เชิงพาณิชย ์
 

สญัญาขายไฟฟ้าของบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงจาํนวน 2 สัญญาไดก้าํหนดใหบ้ริษทัยอ่ยขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล
ให้แก่ กฟภ. ในอตัราการรับซ้ือไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) โดยมีระยะเวลา 15 ปี 4 เดือน นับตั้งแต่วนัจาํหน่ายไฟฟ้า 
เชิงพาณิชย ์โรงไฟฟ้าชีวมวลภายใตส้ญัญาดงักล่าวอยูใ่นช่วงระหวา่งการก่อสร้าง 
 

สญัญาขายไฟฟ้าของบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงจาํนวน 1 สัญญาไดก้าํหนดใหบ้ริษทัยอ่ยขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล
ใหแ้ก่ กฟภ. ในอตัราการรับซ้ือไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) จนกวา่จะมีการยติุสญัญา โรงไฟฟ้าชีวมวลภายใตส้ญัญาดงักล่าว
อยูใ่นช่วงระหวา่งการก่อสร้าง 
 

ต่างประเทศ 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษทัยอ่ย ในประเทศญ่ีปุ่น มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัหน่วยงานท่ีรับซ้ือไฟฟ้าจาํนวน 4 สัญญา 
สําหรับโครงการท่ีไดด้าํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าแลว้ และมีใบอนุญาติในการซ้ือขายไฟฟ้ากบัหน่วยงานรับซ้ือไฟฟ้า
จาํนวน 3 สญัญา สาํหรับโครงการท่ียงัไม่ไดด้าํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 
 

สญัญาขายไฟฟ้าของบริษทัยอ่ยจาํนวน 7 สญัญาดงักล่าว กาํหนดใหบ้ริษทัยอ่ยขายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นอตัราการรับ
ซ้ือแบบ Feed-in Tariff (FiT) โดยมีระยะเวลา 20 ปี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 
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18 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกิดขึน้ในภายหน้า (ต่อ) 

 
18.2 ภาระผูกพนัท่ีเป็นข้อผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 

 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคารสาํนกังาน รถยนต ์อุปกรณ์ และการเช่า
พื้นท่ีส่วนหลงัคา-ดาดฟ้า และพื้นท่ีอ่ืน ๆ ของอาคารเพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีติดตั้งแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์อายขุองสัญญามีระยะเวลา
ตั้งแต่ 3 ถึง 26 ปี 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต
ทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภายใน 1 ปี 21,928 22,317 7,500 7,653 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 54,822 56,801 2,991 4,771 

มากกวา่ 5 ปี 217,660 220,909 - - 

 294,410 300,027 10,491 12,424 

 
ภายใต้สัญญาเช่าพื้นท่ีส่วนหลงัคา-ดาดฟ้าและพื้นท่ีอ่ืน ๆ ของอาคารบางสัญญา บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าเช่า 
ในอตัราร้อยละของยอดขาย หรือตามจาํนวนเงินขั้นตํ่าตามสญัญา แลว้แต่จาํนวนเงินใดจะสูงกวา่ 

 
18.3 สัญญาและภาระผูกพนัอ่ืน  ๆ 

 
ก) กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีภาระผูกพนัตามสัญญาบริหารจดัการกบัผูร่้วมคา้อ่ืน เป็นจาํนวนเงินประมาณ 6 ลา้นบาทต่อปี 

สญัญาดงักล่าวมีอาย ุ10 ปี นบัตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 โดยค่าบริหารจดัการดงักล่าวจะปรับเพิ่มข้ึนปีละคร้ังตาม
อัตราท่ีกําหนดไวใ้นสัญญา ซ่ึงในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน 
มีค่าบริหารจดัการท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายภายใตส้ญัญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินทั้งหมด  0.81  ลา้นบาท (31 มีนาคม พ.ศ. 2559 : 
0.77 ลา้นบาท) (ตามสดัส่วนของบริษทัท่ีมีในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าว) 
 

ข) กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีภาระผกูพนัตามสัญญาจา้งออกแบบวิศวกรรม จดัหาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าจาํนวนสามแห่ง
กบับริษทัแห่งหน่ึงจาํนวนไม่เกิน 81 ลา้นบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : 81 ลา้นบาท) ซ่ึงกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
ตอ้งจ่ายชาํระหากปริมาณพลงังานไฟฟ้าส่วนท่ีขายเขา้ระบบไดจ้ริงในแต่ละปีสูงกว่าปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีบริษทั
ดงักล่าวไดรั้บประกนัเอาไวต้ามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา เป็นระยะเวลา 10 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์
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18 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกิดขึน้ในภายหน้า (ต่อ) 

 
18.3 สัญญาและภาระผูกพนัอ่ืน  ๆ(ต่อ) 

 
ค) กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีภาระผูกพนัตามสัญญาบริการเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าจาํนวนเจด็แห่งกบับริษทั

แห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงินประมาณ 9 ลา้นบาทต่อปี สญัญาดงักล่าวมีอาย ุ10 ปีนบัตั้งแต่วนัเร่ิมจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์ 
ซ่ึงในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีค่าบริหารเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษา
โรงไฟฟ้าท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายภายใตส้ญัญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินทั้งหมด  1 ลา้นบาท (31 มีนาคม พ.ศ. 2559 : 1 ลา้นบาท) 
(ตามสดัส่วนของบริษทัท่ีมีในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าว) 
 

ง) กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีภาระผูกพนัตามสญัญาจา้งตรวจสอบและติดตามผลการเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า
จาํนวนสิบแห่งกบับริษทัแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงินประมาณ 2 ลา้นบาทต่อปีนับตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.2556 สัญญา
ดงักล่าวมีอาย ุ7 ปีนบัตั้งแต่วนัเร่ิมจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์
 

จ) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีภาระผูกพนัตามสัญญาบริหารจดัการกบัผูร่้วมทุน เป็นจาํนวนเงิน 8 ลา้นบาทต่อปี นับตั้งแต่ 
เดือนกนัยายน พ.ศ. 2559 โดยค่าบริหารจดัการดงักล่าวจะปรับเพิ่มข้ึนปีละคร้ังตามอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาซ่ึงใน
ระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษทัย่อยมีค่าบริหารจดัการท่ีรับรู้เป็นตน้ทุนงานระหว่าง
ก่อสร้างภายใตส้ญัญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินทั้งหมด 2 ลา้นบาท (31 มีนาคม พ.ศ. 2559 : ไม่มี) 
 

ฉ) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภาระผกูพนัตามสัญญาจา้งตรวจสอบและติดตามผลการเดินเคร่ืองจกัรและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า
กบับริษทัแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงิน 88,400 ดอลลาร์ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 98,800 ดอลลาร์) สัญญาดงักล่าวมีอาย ุ 
2 ปีนบัตั้งแต่วนัเร่ิมจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์
 

ช) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภาระผูกพนัตามสัญญาจา้งตรวจสอบและติดตามผลการเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้ากบั
บริษทั แห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงิน 118,750  ดอลลาร์ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : ไม่มี) สัญญาดงักล่าวมีอาย ุ2 ปีนบัตั้งแต่
วนัเร่ิมจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์

 
18.4 การคํา้ประกัน 

 
ก) บริษทัคํ้าประกนัวงเงินกูแ้ละวงเงินสินเช่ือใหแ้ก่บริษทัยอ่ยในวงเงิน 561 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 :  561 ลา้นบาท) 
 
ข) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษทั และ บริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคาร ในนามบริษทัและบริษทัยอ่ย 

เหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 9 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 9 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการ
ตามปกติธุรกิจ 
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18.5 คดฟี้องร้อง 

 
บริษทัถูกผูถื้อหุน้รายหน่ึงฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการท่ีบริษทัไดน้าํหุน้ของผูถื้อหุน้ดงักล่าวท่ียงัคา้งชาํระเงินค่าหุ้นอยู่
ออกขายทอดตลาด โดยมีทุนทรัพยจ์าํนวน 1,000 ลา้นบาท ซ่ึงศาลแพ่งกรุงเทพใตไ้ดมี้คาํพิพากษายกฟ้องเม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม
พ.ศ. 2556 และต่อมาศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษาเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ใหศ้าลชั้นตน้พิจารณาและพิพากษาใหม่
ตามรูปคดีโดยปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 
 
เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ศาลอาญากรุงเทพใตไ้ดมี้คาํพิพากษายกฟ้องคดีอาญาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการฟ้องเพิกถอนการขาย
ทอดตลาดหุน้ดงักล่าวขา้งตน้ รวมถึงไดมี้คาํสั่งสั่งใหจ้าํหน่ายคดีแพ่งท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญาดงักล่าวออกจากสารบบความ 
และเม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษายนืตามคาํพิพากษาของศาลชั้นตน้ให้ยกฟ้องคดีอาญาดงักล่าว 
ดงันั้น ฝ่ายบริหารของบริษทัจึงเช่ือว่าบริษทัจะไม่ไดรั้บความเสียหายจากคดีท่ีมีการฟ้องร้องดงักล่าว ทั้งน้ีปัจจุบนัคดีดงักล่าว
อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 
 

19 เหตุการณ์ภายหลังวนัท่ีในรายงานข้อมูลทางการเงนิ 
 
19.1 การออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2560 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทน 
ผูถื้อหุ้นกู ้จาํนวน 950,000 หุ้น ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.50 ต่อปี โดยชาํระดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือนตลอดอายหุุ้นกู ้หุ้นกู ้
มีมูลค่าท่ีตราไวจ้าํนวน 1,000 บาท ครบกําหนดชําระคืนภายใน 3 ปี นับจากวนัท่ีออก โดยชําระคืนตามมูลค่าท่ีตราไว ้ 
รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 950 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดรั้บเงินจากการออกจาํหน่ายหุน้กูใ้นวนัเดียวกนั  
 

19.2 การจ่ายเงนิปันผล 
 
เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงาน
สําหรับปี พ.ศ. 2559 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 200 ลา้นบาท โดยจะจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้น 
เม่ือวนัท่ี17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 

19.3 การอนุมัติเพิม่ทุนจดทะเบียน 
 
เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการเพิ่มทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General 
Mandate) ในจาํนวนไม่เกิน 544,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,815,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 
2,359,500,000 บาท  โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่จาํนวนไม่เกิน 544,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อ
นาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 ทั้งน้ีการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวจะเป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการของบริษทัเห็นสมควรภายในระยะเวลาหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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