
บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 



รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
 
 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) 
 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษทัของบริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของ
เฉพาะของบริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะบริษทั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
ผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะบริษทั และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
รับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ  าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
 
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงก าหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อให้ได้
ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
 
การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน 
วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสาระส าคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการ
ควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการจดัท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ 
ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ
รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัท าข้ึน 
โดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม 
 
ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 



ความเห็น 
 
ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษทัของบริษทั ไทย โซล่าร์ 
เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะของบริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะบริษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษทัส าหรับปีส้ินสุด 
วนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
ข้อมลูและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 
 
ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 ซ่ึงอธิบายถึงผลกระทบท่ีมีต่องบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ืองเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ซ่ึงก าหนดให้บริษทัรับรู้เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนัโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย ทั้งน้ีความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ไดมี้เง่ือนไขในเร่ืองน้ี 
 
 
 
 
 
 
ขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
กรุงเทพมหานคร 
29 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
 



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 337,425,538 7,210,028 22,732,097 241,190,936 4,061,247
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดั
ในการเบิกใชร้ะยะสั้น 9 25,091,922 54,648,942 713,879 551,565 36,557,183

เงินลงทุนชัว่คราว 10 566,807,209 1,231,998,094 - 566,807,209 1,231,998,094
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 11 47,559,313 63,496,489 99,437,323 77,940,169 119,669,738
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 27 ค) - - - 240,399,141 68,453,208
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืน 41,490,867 31,966,619 5,706,168 1,806,954 -
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 12 5,227,588 20,513,197 5,862,446 3,188,051 2,007,924

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,023,602,437 1,409,833,369 134,451,913 1,131,884,025 1,462,747,394

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดั
ในการเบิกใชร้ะยะยาว 9 159,131,000 4,365,000 777,000 159,131,000 4,365,000

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 - - - 596,013,731 176,194,963
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 13 1,476,668,878 1,296,940,181 354,176,184 350,000,130 350,000,130
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 14 88,399,605 88,399,605 88,399,605 88,399,605 88,399,605
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 1,977,474,403 1,197,519,951 1,234,568,196 602,246,468 609,746,587
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 16 105,985,368 109,635,743 110,505,485 105,273,108 109,067,611
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,621,380 2,604,454 480,314 3,604,897 2,581,980
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 9,511,637 7,114,531 730,600 3,328,099 4,278,826

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,820,792,271 2,706,579,465 1,789,637,384 1,907,997,038 1,344,634,702

รวมสินทรัพย์ 4,844,394,708 4,116,412,834 1,924,089,297 3,039,881,063 2,807,382,096

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั
ตามทีป่รับใหม่

กรรมการ ______________________________________     กรรมการ ______________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 152,949,889 - 70,294,349 - -
เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเจา้หน้ีอ่ืน 17 34,506,196 150,977,563 325,312,576 4,056,427 14,378,815
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18.1 4,491,620 4,294,225 4,105,174 4,491,620 4,294,225

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาว
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18.2 88,749,767 102,122,416 528,315,010 39,662,264 39,663,187

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 67,921 - 11,930,081 - -
ภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - 38,340,415 - - 38,340,415
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,662,941 4,474,540 21,589,846 2,441,805 4,056,285

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 284,428,334 300,209,159 961,547,036 50,652,116 100,732,927

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 18.1 3,828,455 8,320,075 12,614,300 3,828,454 8,320,075
เงินกูย้มืระยะยาว 18.2 511,679,685 315,846,352 - 113,326,373 152,988,637
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19 4,056,985 2,714,184 1,692,465 4,056,985 2,714,184
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 16 - - 13,664,863 - -
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 72,000 72,000 - 72,000 72,000

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 519,637,125 326,952,611 27,971,628 121,283,812 164,094,896

รวมหนีสิ้น 804,065,459 627,161,770 989,518,664 171,935,928 264,827,823

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั
ตามทีป่รับใหม่

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
   หุน้สามญัจาํนวน 1,815,000,000  หุน้ 

   มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 20 1,815,000,000 1,815,000,000 1,815,000,000 1,815,000,000 1,815,000,000

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้
   หุน้สามญัจาํนวน 1,815,000,000  หุน้ 

   มูลค่าท่ีเรียกชาํระหุน้ละ 1 บาท 1,815,000,000 1,815,000,000 1,021,219,408 1,815,000,000 1,815,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 20 727,554,273 1,266,097,322 - 727,554,273 1,266,097,322
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้เพ่ิมทุน - - 92,465,750 - -
ลูกหน้ีค่าหุน้ - - (5,708,417) - -
กาํไร (ขาดทุน) สะสม 1,473,294,160 408,153,742 (173,406,108) 325,390,862 (538,543,049)
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 24,478,025 - - - -

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 4,040,326,458 3,489,251,064 934,570,633 2,867,945,135 2,542,554,273
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,791 - - - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,040,329,249 3,489,251,064 934,570,633 2,867,945,135 2,542,554,273

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,844,394,708 4,116,412,834 1,924,089,297 3,039,881,063 2,807,382,096

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั
ตามทีป่รับใหม่
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บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ตามท่ีปรับใหม่

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

รายไดจ้ากการขาย 87,650,343 11,538,358 2,820,808 4,458,818
รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า 4,403,520 7,288,320 4,403,520 7,288,320
รายไดค่้าบริหารจดัการ 36,808,625 35,055,833 42,276,388 38,666,172
ตน้ทุนขายและบริการ (119,549,722) (88,237,060) (86,917,359) (88,466,707)

กาํไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 9,312,766 (34,354,549) (37,416,643) (38,053,397)
รายไดอ่ื้น 21 40,177,324 458,090,965 453,729,869 54,182,341
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (87,957,880) (85,944,130) (77,423,236) (84,238,148)
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 - (250,000,000) - (250,000,000)
ตน้ทุนทางการเงิน 23 (27,847,171) (29,279,220) (9,704,625) (32,740,976)
ส่วนแบ่งกาํไรจากการร่วมคา้ 13.1 596,578,734 510,013,931 - -

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 530,263,773 568,526,997 329,185,365 (350,850,180)
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 24 (3,666,404) 12,795,121 (3,794,503) 12,233,753

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับปี 526,597,369 581,322,118 325,390,862 (338,616,427)

กาํไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี
รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เป็นกาํไรหรือ
   ขาดทุนในภายหลงั
   ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 24,478,025 - - -
   กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 237,732 - 237,732

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 551,075,394 581,559,850 325,390,862 (338,378,695)

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)สําหรับปี
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 526,594,578 581,322,118 325,390,862 (338,616,427)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,791 - - -

526,597,369 581,322,118 325,390,862 (338,616,427)

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 551,075,394 581,559,850 325,390,862 (338,378,695)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

551,075,394 581,559,850 325,390,862 (338,378,695)

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 26

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.30 0.41 0.18                    (0.24)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
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บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) 
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ผู้ถือหุ้น รวมส่วน

ที่ออกและ ส่วนเกนิมูลค่า เงินรับล่วงหน้า กาํไร(ขาดทุน) การแปลงค่า ของผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสียที่

เรียกชําระแล้ว หุ้นสามัญ ค่าหุ้นเพิม่ทุน ลูกหนีค้่าหุ้น สะสม งบการเงิน บริษทัใหญ่ ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 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 - - - - 1,844,144 - 1,844,144 - 1,844,144

ยอดคงเหลือต้นปีที่ปรับปรุงแล้ว 1,021,219,408 - 92,465,750 (5,708,417) (173,406,108) - 934,570,633 - 934,570,633
การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับปี
การออกหุน้สามญั 793,780,592 1,266,097,322 (92,465,750) 5,708,417 - - 1,973,120,581 - 1,973,120,581
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - 581,559,850 - 581,559,850 - 581,559,850

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 1,815,000,000 1,266,097,322 - - 408,153,742 - 3,489,251,064 - 3,489,251,064

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 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

ยอดคงเหลือต้นปีที่ปรับปรุงแล้ว 1,815,000,000 1,266,097,322 - - 408,153,742 - 3,489,251,064 - 3,489,251,064
การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับปี
ชดเชยผลขาดทุนสะสมโดยการหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ 20 - (538,543,049) - - 538,543,049 - - - -
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - 526,597,369 24,478,025 551,075,394 2,791 551,078,185

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 1,815,000,000 727,554,273 - - 1,473,294,160 24,478,025 4,040,326,458 2,791 4,040,329,249

หหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) 
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ ส่วนเกนิมูลค่า เงินรับล่วงหน้า กาํไร(ขาดทุน)

เรียกชําระแล้ว หุ้นสามัญ ค่าหุ้นเพิม่ทุน ลูกหนีค้่าหุ้น สะสม รวม
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับปี
การออกหุน้สามญั 793,780,592 1,266,097,322 (92,465,750) 5,708,417 - 1,973,120,581
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - (338,378,695) (338,378,695)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 1,815,000,000 1,266,097,322 - - (538,543,049) 2,542,554,273

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

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับปี
ชดเชยผลขาดทุนสะสมโดยการหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ 20 - (538,543,049) - - 538,543,049 -
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - 325,390,862 325,390,862

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 1,815,000,000 727,554,273 - - 325,390,862 2,867,945,135

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะบริษทั



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

(ตามท่ีปรับใหม่)
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 530,263,773 568,526,997 329,185,365 (350,850,180)
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคา 15 41,898,950 34,027,453 20,770,011 32,213,674
ส่วนแบ่งกาํไรจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 13.1 (596,578,734) (510,013,931) - -
กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ - (560,746) - (560,746)
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19 1,342,801 1,259,451 1,342,801 1,259,451
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าอาคารและอุปกรณ์ - 250,000,000 - 250,000,000
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (20,314) (1,260,903) (5,904,816) (20,370)
กาํไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนชัว่คราว 10 (399,969) - (399,969) (198,094)
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 2,491 - 2,491 -
เงินปันผลรับ 21 (47) - (416,850,084) (47,250,004)
ดอกเบ้ียรับ 21 (22,038,405) (5,869,652) (21,770,406) (5,824,147)
ตน้ทุนทางการเงิน 23 27,847,172 29,279,220 9,704,625 32,740,976

(17,682,282) 365,387,889 (83,919,982) (88,489,440)
การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวยีน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (33,869,808) 88,268,924 (8,086,603) (45,924,974)
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืน - - (1,806,954) -
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 7,711,558 (40,661,632) 620,044 1,005,676
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (3,414,032) (8,508,070) (72,191) (5,678,358)
เจา้หน้ีอ่ืน 793,001 15,255,555 (10,453,353) 4,310,122
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (39,152,016) 41,225,110 (39,954,895) 40,980,694
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - (165,732) - 72,000

เงินสด(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน (85,613,579) 460,802,044 (143,673,934) (93,724,280)
หกั   จ่ายภาษีเงินได้ (1,898,302) (11,941,919) (1,800,171) (12,996,585)

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมการดาํเนินงาน (87,511,881) 448,860,125 (145,474,105) (106,720,865)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

(ตามท่ีปรับใหม่)
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชร้ะยะสั้น(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 29,557,020 (53,935,063) 36,005,617 (35,843,303)
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชร้ะยะยาวเพ่ิมข้ึน (154,766,000) (3,588,000) (154,766,000) (3,588,000)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว 10 (1,396,904,836) (1,231,998,094) (1,396,904,836) (1,231,800,000)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 10 2,062,495,690 - 2,062,495,690 -
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 27 ค) - - (298,414,637) (124,136,541)
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 27 ค) - - 132,353,208 55,683,333
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13.2 - (480,000,070) (419,818,768) (153,115,040)
เงินสดรับจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - - - 89,000,000
เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - 560,747 - -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (936,042,165) (434,834,218) (13,108,036) (2,366,578)
ดอกเบ้ียรับ 24,595,387 791,565 24,336,573 773,004
เงินปันผลรับ 464,100,087 - 464,100,087 -

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน 93,035,183 (2,203,003,133) 436,278,898 (1,405,393,125)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 152,949,889 (70,294,349) - (70,294,349)
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน - (20,000,000) - (20,000,000)
จ่ายคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (4,775,304) (4,105,174) (4,775,304) (4,775,304)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 18.2 290,620,010 231,784,969 - -
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว 18.2 (107,935,535) (338,767,500) (40,000,000) (336,000,000)
เงินสดรับจากการออกหุน้ใหม่ - 2,059,877,913 - 2,059,877,913
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,791 - - -
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้เพ่ิมทุน - (92,465,750) - (92,465,750)
รับชาํระเงินจากลูกหน้ีค่าหุน้ - 5,708,417 - 5,708,418
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงิน (30,647,668) (33,117,587) (8,899,800) (32,208,689)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 300,214,183 1,738,620,939 (53,675,104) 1,509,842,239

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 305,737,485 (15,522,069) 237,129,689 (2,271,751)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 7,210,028 22,732,097 4,061,247 6,332,998
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 24,478,025 - - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินปี 337,425,538 7,210,028 241,190,936 4,061,247

กลุ่มบริษทัไม่มีรายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระสาํคญัในระหวา่งปี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

10



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

11 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และเป็นบริษทัจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยมีบริษทั พี.เอ็ม.เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่ 
(“บริษทัใหญ่”) มีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 
 
เลขท่ี 3199 อาคารมาลีนนทท์าวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระราม 4  แขวงคลองตนั  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทั บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั “กลุ่มบริษทั” 
 
การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัคือ การผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์หแ้ก่ภาครัฐและเอกชน 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
 

2 นโยบายการบญัชี 
 
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัซ่ึงใชใ้นการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 เกณฑ์การจัดท างบการเงนิ 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543  
ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้ก าหนดของคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าด้วยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดจ้ดัท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน 
ยกเวน้เงินลงทุนเพื่อคา้ซ่ึงใชมู้ลค่ายติุธรรมตามท่ีอธิบายในนโยบายการบญัชี 
 
การจดัท างบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก าหนดให้ใชป้ระมาณการทางบญัชีท่ีส าคญัและ
การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัท าข้ึนตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบติัและตอ้งเปิดเผย
เร่ืองการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซบัซ้อน หรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมีนยัส าคญัต่องบการเงินรวมใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 5 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทยในกรณีท่ีมีเน้ือความ
ขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.2  การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความทีเ่กีย่วข้อง 

 
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 าหนดให้กิจการจดักลุ่มรายการ 
ท่ีแสดงอยู่ใน “ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน” โดยใช้เกณฑ์ว่ารายการนั้นสามารถจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลงัไดห้รือไม่ มาตรฐานท่ีปรับปรุงน้ีไม่ไดร้ะบุวา่รายการใดจะแสดงอยูใ่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัไดแ้ก่ (ก) ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั เปล่ียนช่ือเป็น “การวดัมูลค่าใหม่” และตอ้งรับรู้ใน “ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ทนัที ผลก าไรและขาดทุน
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะไม่สามารถรับรู้ตามวธีิขอบเขตหรือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนได ้และ (ข) 
ต้นทุนบริการในอดีตจะรับรู้ในงวดท่ีมีการเปล่ียนแปลงโครงการ ผลประโยชน์ท่ียงัไม่เป็นสิทธิขาดจะไม่สามารถรับรู้ 
ตลอดระยะเวลาการใหบ้ริการในอนาคตได ้มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั  
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) ใหข้อ้ก าหนดส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) ใหข้อ้ก าหนดส าหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ซ่ึงตอ้งใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 
ผลกระทบท่ีเป็นสาระส าคญัต่อกลุ่มบริษทัอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญ คือ ก าหนดการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนงาน
ด าเนินงาน โดยให้เปิดเผยขอ้มูลตวัวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินรวมส าหรับเฉพาะส่วนงานท่ีรายงาน หากโดยปกติมีการ
น าเสนอขอ้มูลจ านวนเงินดงักล่าวต่อผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการปฏิบติัการ และถา้มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสาคญัจาก
จ านวนเงินท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินประจ าปีล่าสุดส าหรับส่วนงานท่ีรายงานนั้น 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.2  การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

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

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 ได้มีการก าหนดค านิยามของค าว่า “ควบคุม” ซ่ึงถูกน ามาใช้แทนหลกัการของ 
การควบคุมและการจดัท างบการเงินรวมภายใต้มาตรฐานการบญัชีฉบับท่ี 27 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานน้ีไดก้ าหนดว่าเม่ือใดกิจการควรจดัท างบการเงินรวม ให้นิยามหลกัการของการควบคุม อธิบายหลกัการของการน า
หลกัการของการควบคุมไปใช ้รวมถึงอธิบายถึงขอ้ก าหนดในการจดัท างบการเงินรวม หลกัการส าคญัของมาตรฐานรายงาน 
ทางการเงินฉบบัใหม่น้ี คือหากมีอ านาจควบคุม จะตอ้งมีการจดัท างบการเงินรวมเฉพาะในกรณีท่ีผูล้งทุนไดแ้สดงให้เห็นถึง
อ านาจการควบคุมท่ีเหนือกว่าผูถู้กลงทุน ผูล้งทุนไดรั้บผลตอบแทนท่ีผนัแปรจากการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในผูถู้กลงทุน และมี
ความสามารถในการใช้อ  านาจในผู ้ถูกลงทุน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีกิจการจะได้รับ มาตรฐานดังกล่าว 
ไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 ก าหนดการเปิดเผยขอ้มูลเพื่อช่วยใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินความเส่ียงและ
ผลกระทบทางด้านการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนได้เสียท่ีกิจการมีกับบริษทัย่อย บริษทัร่วม การร่วมการงาน และกิจการซ่ึงมี
โครงสร้างเฉพาะตวัซ่ึงไม่ไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 มีวตัถุประสงค์เพื่อปรับปรุง และลดความซ ้ าซ้อนของค านิยามของมูลค่ายุติธรรม 
โดยการก าหนดค านิยาม และแหล่งขอ้มูลในการวดัมูลค่ายุติธรรม และการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับใช้ในมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั ยกเวน้เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล 
 

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 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 
    เงินตราต่างประเทศ 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

2.2  การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 
 

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

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระส าคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออก 

   จากงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ก าไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย ์
    ท่ีอาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พือ่ขายและ 
    การด าเนินงานท่ียกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้ง 
    อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ 
    หรือผูถื้อหุน้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1  เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน  
   (ปรับปรุง 2557)    การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4   เร่ือง การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
   (ปรับปรุง 2557)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5  เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ 
   (ปรับปรุง 2557)    และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี  
   ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองการรายงานทาง  
   การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.2  การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  
พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 
 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระส าคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

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 มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมี
ผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ไดน้ ามาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง (ต่อ) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมี
ผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ไดน้ ามาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั (ต่อ) 
 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้ก าหนดให้มีความชัดเจนข้ึนเก่ียวกับการ 
ปรับราคาตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเส่ือมราคาสะสม ในกรณีท่ีกิจการใชว้ธีิการตีราคาใหม่ 
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองผลประโยชน์พนักงาน ได้มีการอธิบายเก่ียวกบัวิธีการปฏิบติัทางบญัชี
ส าหรับเงินสมทบจากพนกังานหรือบุคคลท่ีสามแก่โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวใ้ห้ชดัเจนข้ึน การปรับปรุงดงักล่าวให้
ความแตกต่างระหว่าง เงินสมทบท่ีเก่ียวข้องกับการบริการท่ีเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเงินสมทบนั้นเกิดข้ึนเท่านั้ น  
และเงินสมทบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการท่ีมากกวา่หน่ึงรอบระยะเวลาบญัชี 
 

การบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดร้วมกิจการท่ีให้บริการ
ดา้นผูบ้ริหารส าคญัแก่กิจการท่ีรายงาน หรือแก่บริษทัใหญ่ของกิจการท่ีรายงาน ซ่ึงกิจการตอ้งเปิดเผยจ านวนเงินท่ีกิจการไดจ่้าย
ใหแ้ก่กิจการท่ีใหบ้ริการดา้นผูบ้ริหารส าคญั 
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) ให้กิจการท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนท่ีไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งรวมบริษทัยอ่ย
เขา้มาในการจดัท างบการเงินรวมสามารถแสดงงบการเงินเฉพาะกิจการเพียงงบเดียวได ้และไดก้ าหนดใหว้ดัมูลค่าเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยดงักล่าวดว้ยมูลค่ายติุธรรมและรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวไปยงัก าไรหรือขาดทุน 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ไดมี้การก าหนดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล
ในกรณีท่ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยว์ดัมูลค่าโดยใชว้ิธีมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการเปิดเผย
ดงักล่าวรวมถึง 1) ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม 2) กรณีท่ีการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในล าดบัชั้นท่ี 2 และ 3 จะตอ้งมีการเปิดเผย 
เทคนิคท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม และขอ้สมมติฐานส าคญัท่ีใช ้ 
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดก้ าหนดใหช้ดัเจนข้ึน เก่ียวกบัการปรับราคาตามบญัชี
ก่อนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม และค่าตดัจ าหน่ายสะสมในกรณีท่ีกิจการใชว้ธีิการตีราคาใหม่ 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ได้ก าหนดให้ชัดเจนข้ึนว่ากิจการควร
พิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 ในการพิจารณาวา่การไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนนั้นเขา้เง่ือนไข
การรวมธุรกิจหรือไม่ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการรวมธุรกิจ ไดก้ าหนดใหช้ดัเจนข้ึนในเร่ือง ก) ภาระผกูพนัท่ี
กิจการตอ้งจ่ายช าระส่ิงตอบแทนท่ีอาจจะเกิดข้ึนท่ีเขา้ค  านิยามของเคร่ืองมือทางการเงิน วา่เป็นหน้ีสินทางการเงินหรือส่วนของ
เจา้ของตามค านิยามของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ืองการแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้ 
หรือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และไดก้ าหนดให้วดัมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีอาจจะเกิดข้ึนท่ีไม่ไดถู้กจดั
ประเภทเป็นส่วนของเจา้ของดว้ยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในก าไรหรือขาดทุนทุกส้ินรอบ
ระยะเวลาการรายงาน และ ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 ไม่ไดถื้อปฏิบติักบัการบญัชีส าหรับการจดัตั้งการร่วม
คา้ท่ีอยูภ่ายใตม้าตรฐานการการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง (ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง  
ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ไดน้ ามาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั (ต่อ) 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองส่วนงานด าเนินงาน ไดก้ าหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
ดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการรวมส่วนงานเข้าด้วยกัน และก าหนดให้น าเสนอการกระทบยอดสินทรัพยข์องส่วนงานกับ
สินทรัพยข์องกิจการเม่ือกิจการรายงานขอ้มูลสินทรัพยข์องส่วนงานให้กบัผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของ
กิจการ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม การปรับปรุงน้ีไดใ้ห้ค  านิยามของกิจการท่ี
ด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนและไดก้ าหนดขอ้ยกเวน้ในการจดัท างบการเงินรวม ซ่ึงการปรับปรุงดงักล่าวส่งผลใหก้องทุนหลาย
กองทุนและกิจการท่ีมีธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกนั ไดรั้บขอ้ยกเวน้จากการน าบริษทัยอ่ยเกือบทั้งหมดมารวมในการจดัท างบการเงินรวม 
แต่จะวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเหล่านั้นดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ไดก้ าหนดให้กิจการท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนเปิดเผยขอ้มูลท่ี
ก าหนดไวส้ าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558)  เร่ืองมูลค่ายติุธรรมไดก้ าหนดให้ชดัเจนข้ึน เก่ียวกบัขอ้ยกเวน้ใน
เร่ืองของการวดัมูลค่ายุติธรรมเป็นกลุ่มให้ปฏิบัติใช้กับทุกสัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 39  
เร่ือง การรับรู้และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9  
เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้ ซ่ึงรวมถึงสญัญาท่ีไม่เป็นสญัญาทางการเงิน 
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระส าคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 
    และขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูล 
    เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง (ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง  
ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ไดน้ ามาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั (ต่อ) 

 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระส าคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี (ต่อ) 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 
    ต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์ม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ก าไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  
    และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5  เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พือ่ขายและการด าเนินงาน 
   (ปรับปรุง 2558)    ท่ียกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6  เร่ือง การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
   (ปรับปรุง 2558)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11  เร่ือง การร่วมการงาน 
   (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่ง 
   (ปรับปรุง 2558)    เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15  เร่ือง สญัญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
   (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25  เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ 
   (ปรับปรุง 2558)    หรือผูถื้อหุน้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27  เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
   (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29  เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
   (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31  เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
   (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32  เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
   (ปรับปรุง 2558)  
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง (ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง  
ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ไดน้ ามาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั (ต่อ) 

 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระส าคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี (ต่อ) 

 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน  
   (ปรับปรุง 2558)    การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
   (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและ 
   (ปรับปรุง 2558)    การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29  
   (ปรับปรุง 2558)    (ปรับปรุง 2557) เร่ืองการรายงานทางการเงิน 
    ในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
   (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
   (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
   (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14 เร่ือง ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้ก าหนด 
   (ปรับปรุง 2558)    เงินทุนขั้นต ่าและปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ีส าหรับ 
    มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
   (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17 เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
   (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
   (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 20 เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผวิดิน 
   (ปรับปรุง 2558)  
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.3 บญัชีกลุ่มบริษทั - เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และส่วนได้เสียในการร่วมค้า 

 
(1) บริษทัยอ่ย 

 
บริษทัย่อยหมายถึงกิจการ(ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุ่มบริษทัควบคุม กลุ่มบริษทัควบคุมกิจการเม่ือกลุ่มบริษทัมีการ
เปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุนและมีความสามารถท าให้เกิดผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนจากการใชอ้  านาจเหนือผูไ้ดรั้บการควบคุม กลุ่มบริษทัรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ยไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ี
กลุ่มบริษทัมีอ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัจะไม่น างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจาก
วนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจควบคุม 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหส้ าหรับการซ้ือบริษทัยอ่ย ตอ้งวดัดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนให้และหน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพื่อจ่ายช าระให้แก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซ้ือและส่วนไดเ้สียในส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระ ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การซ้ือจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน และวดัมูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดร้วมทั้งหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในการรวมธุรกิจดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายติุธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของหุน้ท่ีถือในการ
รวมธุรกิจท่ีด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ื้อถืออยูใ่นผูถู้กซ้ือก่อนหนา้การรวมธุรกิจใหม่
โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าใหม่นั้นในก าไรหรือขาดทุน 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายโดยกลุ่มบริษทั รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้ภายหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินให้รับรู้ผลก าไรขาดทุนท่ีเกิดข้ึน
ในก าไรหรือขาดทุน หรือในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายซ่ึงจดัประเภทเป็นส่วนของผูถื้อหุ้น 
ตอ้งไม่มีการวดัมูลค่าใหม่ และใหบ้นัทึกการจ่ายช าระในภายหลงัไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
กรณีท่ีมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของ 
ส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุน้ของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ มากกวา่มูลค่ายติุธรรมสุทธิ ณ วนัท่ีซ้ือของสินทรัพย์
ท่ีไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมา ผูซ้ื้อตอ้งรับรู้ค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่
มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อน
การรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่าราคายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยเน่ืองจากมีการต่อรองราคาซ้ือ จะรับรู้ส่วนต่าง
โดยตรงไปยงัก าไรขาดทุน 
 
กิจการจะตดัรายการบญัชีระหว่างกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่างกลุ่มบริษทั 
นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กเปล่ียนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 
 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัย่อยจะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า ตน้ทุนจะมีการปรับเพื่อ
สะทอ้นการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ตน้ทุนนั้นจะรวมส่วนแบ่งตน้ทุนทางตรง 



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

21 

 
2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.3 บญัชีกลุ่มบริษัท - เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 
(2) รายการและส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

 
กลุ่มบริษทัปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นกลุ่มบริษทั ส าหรับการ 
ซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายให้และหุ้นท่ีไดม้าของมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิ
ของหุน้ท่ีซ้ือมาในบริษทัยอ่ยจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ และก าไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม
จะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

(3) การจ าหน่ายบริษทัยอ่ย 
 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมหรือมีอิทธิพลมีนัยส าคญั ส่วนไดเ้สียในหุ้นท่ีเหลืออยูจ่ะวดัมูลค่าใหม่โดยใชร้าคายติุธรรม 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่าตามบัญชีเร่ิมแรกของมูลค่าของ 
เงินลงทุนท่ีเหลือของบริษทัร่วม ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ หรือสินทรัพยท์างการเงิน ส าหรับทุกจ านวนท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนจะถูกจดัประเภทใหม่เป็นก าไรหรือขาดทุนเสมือนมีการขายสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้นโดยตรง 
 

(4) การร่วมการงาน 
 
กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 เร่ือง การร่วมการงานมาปฏิบติัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558  ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 11 เร่ือง การร่วมการงานเงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจดัประเภทเป็นการ
ด าเนินงานร่วมกนั หรือการร่วมคา้ โดยข้ึนอยูก่บัสิทธิและภาระผกูพนัตามสัญญาของผูล้งทุนแต่ละราย กลุ่มบริษทัไดป้ระเมิน
ลกัษณะของการร่วมการงานท่ีมีและพิจารณาวา่เป็น การร่วมคา้ ซ่ึงการร่วมคา้รับรู้เงินลงทุนโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 
 
ตามวิธีส่วนไดเ้สียเงินลงทุนในการร่วมคา้รับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนและปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนเพื่อรับรู้ส่วน
แบ่งก าไรหรือขาดทุนและการเปล่ียนแปลงในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของผูไ้ดรั้บการลงทุนตามสัดส่วนท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วน 
ไดเ้สีย หากส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้มีจ  านวนเท่ากบัหรือสูงกว่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้
นั้น(ซ่ึงรวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยาวใดๆซ่ึงโดยเน้ือหาแลว้ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้นั้น) 
กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งในขาดทุนท่ีเกินกว่าส่วนไดเ้สียของตนในการร่วมคา้นั้น นอกจากว่ากลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนั 
หรือไดจ่้ายเงินเพื่อช าระภาระผกูพนัแทนการร่วมคา้ไปแลว้ 
 
รายการก าไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่างกลุ่มบริษทักบัการร่วมคา้จะตดับญัชีเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้นั้น   
รายการขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงก็จะตดับญัชีในท านองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานวา่สินทรัพยท่ี์โอนระหวา่งกนั
เกิดการด้อยค่า การร่วมค้าจะเปล่ียนนโยบายการบญัชีเท่าท่ีจ  าเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษทั  
การเปล่ียนนโยบายการบญัชี ถือปฏิบติัตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 
 
ผลกระทบของการเปล่ียนนโยบายการบญัชีต่อฐานะการเงิน ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 การเปล่ียนนโยบายการ
บญัชีไม่มีผลกระทบต่อก าไรต่อหุน้  
 
รายช่ือของกิจการร่วมคา้หลกัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13.1 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.4 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 

 
(ก) สกุลเงนิทีใ่ช้ในการด าเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ช้น าเสนองบการเงนิ 

 
รายการท่ีรวมในงบการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทัถูกวดัมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกั 
ท่ีบริษทัด าเนินงานอยู่ (สกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานและสกลุเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงินของบริษทั 
 

(ข) รายการและยอดคงเหลือ 
 
รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ
หรือวนัท่ีตีราคาหากรายการนั้นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการก าไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายช าระท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศ ไดบ้นัทึกไวใ้นก าไรหรือ
ขาดทุน  
 
เม่ือมีการรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน องค์ประกอบของอตัรา
แลกเปล่ียนทั้งหมดของก าไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดว้ย ในทางตรงขา้มการรับรู้ก าไรหรือขาดทุน 
ของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก าไรหรือขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของก าไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้น
ก าไรขาดทุนดว้ย 
 

(ค) กลุ่มบริษทั 
 
การแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัในกลุ่มบริษทั (ท่ีมิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง) 
ซ่ึงมีสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินท่ีใช้น าเสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้น าเสนอ 
งบการเงินดงัน้ี 
 
 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัท่ีของแต่ละงบแสดงฐานะ

การเงินนั้น 
 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบก าไรขาดทุนแปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉล่ีย และ 
 ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายติุธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศถือเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานใน
ต่างประเทศนั้นและแปลงค่าดว้ยอตัราปิด 
 

2.5 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร
ประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า และเงินเบิกเกินบญัชี 
จะแสดงไวใ้นส่วนของหน้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.6 เงนิฝากธนาคารทีม่ข้ีอจ ากดัในการใช้ 

 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้หมายถึง เงินฝากธนาคารทุกประเภทซ่ึงมีเง่ือนไขการใชจ่้ายและขั้นตอนการเบิกถอนส าหรับ
วตัถุประสงคเ์ฉพาะตามขอ้ก าหนดของสญัญาบริหารการเงิน และสญัญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงินท่ีใหก้ารสนบัสนุนสินเช่ือแก่กลุ่มบริษทั 
 

2.7 เงนิลงทุน 
 
กลุ่มบริษทัจดัประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และการร่วมคา้ เป็น 3 ประเภท คือ (1) เงินลงทุนเพื่อคา้ (2) เงิน
ลงทุนท่ีถือไวจ้นครบก าหนด และ (3) เงินลงทุนทัว่ไป การจดัประเภทข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้  าหนดการ
จดัประเภทท่ีเหมาะสมส าหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจดัประเภทเป็นระยะ 
 
(1) เงินลงทุนเพื่อคา้ คือ เงินลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมายหลกัในการหาก าไรจากการเปล่ียนแปลงราคาในช่วงเวลาสั้นไม่เกิน 3 เดือนนบั 

แต่เวลาท่ีลงทุน และแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน 
(2) เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบก าหนด คือ เงินลงทุนท่ีมีก าหนดเวลาและผูบ้ริหารตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไวจ้นครบก าหนด 

ไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน เวน้แต่จะครบก าหนดภายใน 12 เดือนนบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกจ็ะแสดงไวใ้น
สินทรัพยห์มุนเวยีน 

(3) เงินลงทุนทัว่ไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ 
 
เงินลงทุนทั้ง 3 ประเภทรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน ซ่ึงหมายถึงมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีให้ไปเพื่อให้ไดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้น
รวมทั้งค่าใชจ่้ายในการท ารายการ 
 
เงินลงทุนเพื่อค้าวดัมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวดัตามราคาเสนอซ้ือท่ีอ้างอิงจากตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัท าการสุดทา้ยของวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยอา้งอิงราคาเสนอซ้ือล่าสุดจากตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย รายการก าไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเพื่อคา้รับรู้ในงบก าไรขาดทุน  
 
เงินลงทุนท่ีจะถือไวจ้นครบก าหนดวดัมูลค่าภายหลงัการไดม้าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง หักดว้ยค่าเผื่อ
การดอ้ยค่า 
 
เงินลงทุนทัว่ไป แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
 
บริษทัจะทดสอบค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่เงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเผื่อการดอ้ยค่าเกิดข้ึน หากราคาตามบญัชีของ
เงินลงทุนสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน บริษทัจะบนัทึกรายการขาดทุนจากค่าเผือ่การดอ้ยค่ารวมไวใ้นงบก าไรขาดทุน 
 
ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งมูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชี
ของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยู่ในก าไรหรือขาดทุน กรณีท่ีจ  าหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตราสารหน้ีหรือตราสารทุนชนิดเดียวกนั
ออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายจะก าหนดโดยใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัดว้ยราคาตามบญัชีจากจ านวนทั้งหมด
ท่ีถือไว ้
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.8 ลูกหนีก้ารค้า 

 
ลูกหน้ีการคา้รับรู้เร่ิมแรกด้วยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาด้วยจ านวนเงินท่ีเหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของ 
ลูกหน้ีการคา้เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึง
ของค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 
 

2.9 สัญญาก่อสร้าง  
 
สญัญาก่อสร้างคือสญัญาท่ีเจรจาเฉพาะเจาะจงเพื่อก่อสร้างสินทรัพยร์ายการเดียวหรือหลายรายการซ่ึงสมัพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดหรือ
ตอ้งพึ่งพากนัในดา้นการออกแบบ เทคโนโลยแีละหนา้ท่ีหรือเช่ือมโยงกนัดว้ยวตัถุประสงคใ์นการใชป้ระโยชน์ขั้นสุดทา้ย 
 
เม่ือผลการด าเนินงานตามสัญญาก่อสร้างไม่สามารถประมาณการไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ รายไดต้ามสัญญาก่อสร้างจะรับรู้ไดไ้ม่เกินกว่า
ตน้ทุนตามสญัญาซ่ึงค่อนขา้งแน่วา่จะไดรั้บคืน ตน้ทุนตามสญัญาจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงวดเม่ือเกิดข้ึน 
 
เม่ือผลการด าเนินงานตามสัญญาก่อสร้างสามารถประมาณการไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมีความเป็นไปไดท่ี้สัญญาก่อสร้างจะมีก าไร  
ให้รับรู้รายได้ตลอดระยะเวลาของสัญญาก่อสร้าง เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ีตน้ทุนการก่อสร้างทั้งหมดเกินกว่ารายได ้
ค่าก่อสร้างทั้งหมด กลุ่มบริษทัจะรับรู้ขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเป็นค่าใชจ่้ายทนัที 
 
ในการก าหนดขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้าง จะไม่พิจารณาตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมใน
อนาคต ซ่ึงแสดงอยูใ่นรูปสินคา้คงเหลือ จ านวนเงินท่ีจ่ายเป็นเงินล่วงหนา้ หรือสินทรัพยอ่ื์น ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของตน้ทุน 
 
กลุ่มบริษทัแสดงจ านวนเงินทั้งส้ินท่ีกิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผูว้า่จา้งส าหรับงานก่อสร้างทุกสัญญาเป็นสินทรัพยข์องกิจการส าหรับ
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนและก าไรท่ีรับรู้ (หกัดว้ยรายการขาดทุนท่ีรับรู้แลว้) สูงกวา่จ  านวนเงินงวดท่ีเรียกเก็บ ซ่ึงจ านวนเงินท่ีเรียกเก็บท่ีลูกคา้
ยงัไม่ไดช้ าระและจ านวนเงินประกนัผลงานจะรวมอยูภ่ายใตห้วัขอ้ ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  กลุ่มบริษทัจะแสดงจ านวนเงินทั้งส้ิน
ท่ีผูว้า่จา้งมีสิทธิเรียกร้องจากกิจการส าหรับงานก่อสร้างทุกสัญญาเป็นหน้ีสินของกิจการส าหรับจ านวนเงินท่ีเรียกเกบ็มากกวา่ตน้ทุนท่ี
เกิดข้ึนและก าไรท่ีรับรู้(หกัดว้ยรายการขาดทุนท่ีรับรู้แลว้) 
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2.10 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  
 

อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองโดยกลุ่มบริษทัเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่า หรือจากการเพิ่มข้ึนของมูลค่าของสินทรัพยห์รือทั้งสองอยา่ง 
และไม่ได้มีไวใ้ช้งานโดยกิจการในกลุ่มบริษัท จะถูกจัดประเภทเป็น อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน รวมถึงอสังหาริมทรัพย ์
ท่ีอยูร่ะหวา่งก่อสร้างหรือพฒันาเพื่อเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในอนาคต 

 

การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยวิธีราคาทุน รวมถึงตน้ทุนในการท ารายการและตน้ทุนการกูย้ืม 
ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเกิดข้ึนเพื่อวตัถุประสงคข์องการไดม้า การก่อสร้างหรือผลิตอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนนั้นจะรวมเป็นส่วนหน่ึง
ของตน้ทุนของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ต้นทุนการกู้ยืมจะถูกรวมในขณะท่ีการซ้ือหรือการก่อสร้างและจะหยุดพกัทนัที 
เม่ือสินทรัพยน์ั้นก่อสร้างเสร็จอยา่งมีนยัส าคญั หรือระหวา่งท่ีการด าเนินการพฒันาสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขหยดุชะงกัลง 
 

หลงัจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจะบนัทึกดว้ยวธีิราคาทุน หกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผือ่ผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่า 
 

ท่ีดินไม่มีการหกัค่าเส่ือมราคา  
 

การรวมรายจ่ายในภายหลงัเขา้เป็นมูลค่าบญัชีของสินทรัพยจ์ะกระท าก็ต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และตน้ทุนสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทั้งหมดจะ
รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน เม่ือมีการเปล่ียนแทนช้ินส่วนของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน จะตดัมูลค่าตามบญัชีของส่วนท่ีถูก
เปล่ียนแทนออก 
 

2.11 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนเดิมหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ซ้ือสินทรัพยน์ั้น 
 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสม เม่ือตน้ทุน
นั้นเกิดข้ึนและคาดวา่จะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษทัและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ และจะ
ตดัมูลค่าตามบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก ส าหรับค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอ่ืน ๆ บริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็น
ค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ท่ีดินไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยอ่ื์นค านวณโดยใชว้ิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายกุารให้
ประโยชน์ท่ีประมาณการไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน                                 25 ปี 
โรงไฟฟ้า                                   5, 25 ปี 
อาคารและส านกังาน                     25 ปี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์                                                         5 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง และเคร่ืองใชส้ านกังาน                                   3, 5 ปี 
ยานพาหนะ                                         5 ปี 
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2.11 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 
ทุกส้ินรอบรอบระยะเวลารายงาน ไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยใ์หเ้หมาะสม 
 
ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทนัที  
(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.12) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 
ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีผลก าไรหรือขาดทุนอ่ืนสุทธิในก าไรหรือขาดทุน 
 

2.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 
สินทรัพยท่ี์มีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิยม) ซ่ึงไม่มีการตดัจ าหน่ายจะถูกทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจ าทุกปี 
สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีการตดัจ าหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคาตามบญัชีอาจสูงกว่ามูลค่า 
ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  
ซ่ึงหมายถึงจ านวนท่ีสูงกวา่ระหวา่งมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเลก็ท่ีสุด
ท่ีสามารถแยกออกมาได ้เพื่อวตัถุประสงคข์องการประเมินการดอ้ยค่า สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยม
ซ่ึงรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแลว้ จะถูกประเมินความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน 
 

2.13 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณทีีก่ลุ่มบริษทัเป็นผู้เช่า 
 
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้น 
ถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทึกในก าไร
หรือขาดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั้น 
 
สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตาม
สญัญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่  
 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู ่ 
โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่าย 
จะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่าเพื่อท าใหอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน
ท่ีเหลืออยู่ สินทรัพยท่ี์ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า 
แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 
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2.14 เงนิกู้ยืม 
 

เงินกูย้มืรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนการจดัท ารายการท่ีเกิดข้ึนเงินกูย้มืวดัมูลค่าในเวลาต่อมา
ดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลต่างระหว่างเงินท่ีไดรั้บ (หักดว้ยตน้ทุนการจดัท ารายการท่ีเกิดข้ึน) เม่ือ
เทียบกบัมูลค่าท่ีจ่ายคืนเพื่อช าระหน้ีนั้นจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้มื 
 

ค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายไปเพื่อให้ไดเ้งินกูม้าจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัท ารายการเงินกูใ้นกรณีท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะใชว้งเงินกูบ้างส่วน
หรือทั้งหมด ในกรณีน้ีค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทั่งมีการถอนเงิน หากไม่มีหลกัฐานท่ีมีความเป็นไปได้ท่ีจะใช้วงเงิน
บางส่วนหรือทั้ งหมด ค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าส าหรับการให้บริการสภาพคล่องและจะตัดจ าหน่ายตาม
ระยะเวลาของวงเงินกูท่ี้เก่ียวขอ้งตามเกณฑอ์ตัรผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 

เงินกูย้ืมจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขให้เล่ือนช าระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 
12 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

2.15 ต้นทุนการกู้ยืม 
 

ตน้ทุนการกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขตอ้งน ามารวมเป็นส่วนหน่ึงของราคา
ทุนของสินทรัพยน์ั้น โดยสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขคือสินทรัพยท่ี์จ  าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการเตรียมสินทรัพยน์ั้นให้อยูใ่นสภาพ
พร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขาย การรวมตน้ทุนการกูย้มืเป็นราคาทุนของสินทรัพยต์อ้งส้ินสุดลงเม่ือการด าเนินการส่วน
ใหญ่ ท่ีจ  าเป็นในการเตรียมสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงค์หรือพร้อมท่ีจะขายไดเ้สร็จส้ินลงหรือ
ระหวา่งท่ีการด าเนินการพฒันาสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขหยดุชะงกัลง 
 

รายไดจ้ากการลงทุนท่ีเกิดจากการน าเงินกูย้ืมท่ีกูม้าโดยเฉพาะ ท่ียงัไม่ไดน้ าไปเป็นรายจ่ายของสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขไปลงทุนเป็นการ
ชัว่คราวก่อน ตอ้งน ามาหกัจากตน้ทุนการกูย้มืท่ีสามารถตั้งข้ึนเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์ 
 

ตน้ทุนการกูย้มือ่ืน ๆ ตอ้งถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดข้ึน 
 

2.16 ภาษเีงนิได้งวดปัจจุบนัและภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้ในก าไร
หรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรายการรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ ในกรณีน้ี ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ตามล าดบั 
 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัค านวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือ ท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้
ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษทัย่อย และบริษทัร่วมของกลุ่มบริษทัได้ด าเนินงานและเกิดรายได้ทางภาษี 
ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ โดยค านึงถึงสถานการณ์ท่ีสามารถน ากฎหมายภาษีอากร 
ไปปฏิบติัซ่ึงข้ึนอยูก่บัการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีอากร หากคาดวา่จะตอ้งจ่ายช าระใหก้บัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีอากร 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตั้งเต็มจ านวนตามวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และราคา 
ตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน อยา่งไรก็ตามกลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้เร่ิมแรกของรายการ
สินทรัพยห์รือรายการหน้ีสินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือ
ขาดทุนทั้งทางบญัชีหรือภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีค านวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือ ท่ีคาดได้
ค่อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะน าไปใชเ้ม่ือสินทรัพยภ์าษีเงินได ้
รอตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่ายช าระ 



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

28 

 
2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

2.16 ภาษเีงนิได้งวดปัจจุบนัและภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี (ต่อ) 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน าจ  านวนผลต่าง
ชั่วคราวนั้ นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มบริษัทได้ตั้ งภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยพิจารณาจากผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทร่วม  
บริษทัย่อย และส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ท่ีตอ้งเสียภาษีเวน้แต่กลุ่มบริษทัสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะไม่เกิดข้ึนไดภ้ายในระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไดใ้นอนาคต 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะแสดงหักกลบกนัก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย 
ท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บ
เป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
 

2.17 ผลประโยชน์พนักงาน 
 

(ก) กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยใชแ้ผนการก าหนดอตัราจ่ายสมทบโดยท่ีสินทรัพยข์องกองทุนไดแ้ยกออกจาก
สินทรัพยข์องบริษทัและบริหารโดยจดัการกองทุน กองทุนส ารองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินเขา้สมทบกองทุนจากพนกังานและ
บริษทั เงินจ่ายสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพของบริษทับนัทีกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีไดจ่้ายเงินสมทบนั้น 
 

(ข) ผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ
 

กลุ่มบริษทัจดัให้มีผลประโยชน์พนกังานหลงัการเลิกจา้งเพื่อจ่ายให้แก่พนกังานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย จ านวนเงิน
ดงักล่าวข้ึนอยูก่บัฐานะเงินเดือนและจ านวนปีท่ีพนักงานท างานให้บริษทันบัถึงวนัท่ีส้ินสุดการท างานท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานค านวนโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ตามเกณฑ์
คณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial Technique) โดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระ ซ่ึงเป็นการประมาณจากมูลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายในอนาคต โดยค านวณบทพื้นฐานของเงินเดือนพนกังาน อตัราการลาออก อายจุนถึงเกษียณ 
อตัราการตาย อายงุาน และปัจจยัอ่ืนๆ และค านวนคิดลดโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงิน
เดียวกบัสกลุเงินท่ีจะจ่ายภาระผกูพนั และวนัครบก าหนดของหุน้กูใ้กลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งช าระภาระผกูพนักองทุนบ าเหน็จ
บ านาญ ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัเกิดข้ึนจากการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง 
ขอ้สมมติฐานจะตอ้งรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ภายใตก้ าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิด 
 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในงบก าไรหรือขาดทุน 
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2.18 ประมาณการหนีสิ้น 
 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสิน ซ่ึงไม่รวมถึงประมาณการหน้ีสินส าหรับผลตอบแทนพนักงาน อนัเป็นภาระผูกพนัใน
ปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงท่ีจดัท าไว ้อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงการช าระภาระผูกพนันั้นมีความ
เป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้บริษทัตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการท่ีน่าเช่ือถือของจ านวนท่ีตอ้งจ่าย  
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่ประมาณการหน้ีสินเป็นรายจ่ายท่ีจะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากเม่ือคาดว่า
น่าจะไดรั้บรายจ่ายนั้นคืนอยา่งแน่นอน กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจ านวนประมาณการหน้ีสิน โดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายท่ีคาดว่า
จะตอ้งน ามาจ่ายช าระภาระผูกพนั โดยใชอ้ตัราก่อนภาษีซ่ึงสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตาม
เวลาและความเส่ียงเฉพาะของหน้ีสินท่ีก าลงัพิจารณาอยู ่การเพิ่มข้ึนของประมาณการหน้ีสินเน่ืองจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็น
ดอกเบ้ียจ่าย 
 

2.19 เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล 
 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับรู้ดว้ยราคานโยบาย เม่ือกลุ่มบริษทัมีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุผลว่าจะไดรั้บการอุดหนุนนั้นและกลุ่มบริษทั 
จะปฏิบติัตามเง่ือนไขของเงินอุดหนุนท่ีก าหนดไว ้
 

เงินอุดหนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายไดจ้ากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยจ์ะรับรู้เป็นรายไดใ้นก าไรหรือขาดทุนอย่างเป็น
ระบบตลอดระยะเวลาซ่ึงกิจการรับรู้ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนท่ีไดรั้บการชดเชย 
 

2.20 ทุนเรือนหุ้น 
 

หุน้สามญัจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

ตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซ้ือหุ้นท่ีจ่ายออกไปจะแสดงรายการดงักล่าว ซ่ึงสุทธิจากภาษี 
ไวเ้ป็นรายการหกัในส่วนของผูถื้อหุน้ โดยน าไปหกัจากส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการออกหุน้ดงักล่าว 
 

กรณีท่ีบริษทัใดก็ตามในกลุ่มบริษทัซ้ือคืนหุ้นสามญัของบริษทักลบัคืน (หุ้นทุนซ้ือคืน) ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายไปรวมถึงตน้ทุนเพิ่มเติมท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงสุทธิจากภาษีเงินได ้จะรับรู้เป็นหุ้นทุนซ้ือคืนและแสดงเป็นรายการหักจากยอดรวมของส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั
จนกว่าหุ้นทุนซ้ือคืนดงักล่าวจะถูกยกเลิกไปหรือจ าหน่ายออกไปใหม่ เม่ือมีการจ าหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนออกไปใหม่ ส่ิงตอบแทนใดๆ ท่ี
ไดรั้บจากการขายหรือน าหุ้นทุนซ้ือคืนออกจ าหน่ายใหม่สุทธิจากตน้ทุนเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงสุทธิจากภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง จะ
แสดงรวมไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

2.21 การรับรู้รายได้ 
 

รายไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีจะไดรั้บจากการขายสินคา้และบริการซ่ึงเกิดข้ึนจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มบริษทั รายไดจ้ะ
แสดงดว้ยจ านวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มบริษทัส าหรับงบการเงินรวม รายไดจ้าก
การขายสินคา้รับรู้เม่ือผูซ้ื้อรับโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส าคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้  
 

รายไดด้อกเบ้ียตอ้งรับรู้ตามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 

รายไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผลนั้นเกิดข้ึน 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.22 การจ่ายเงนิปันผล 

 
เงินปันผลท่ีจ่ายไปยงัผูถื้อหุน้ของบริษทัจะรับรู้ในดา้นหน้ีสินในงบการเงินของกลุ่มบริษทัในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้
ของกลุ่มบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
 

2.23 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ส่วนงานด าเนินงานได้ถูกรายงานในลกัษณะเดียวกับรายงานภายในท่ีน าเสนอให้ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน  
ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังานของ 
ส่วนงานด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือ กรรมการบริษทั ท่ีท าการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
 

3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ 
 

3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงนิ 
 
กิจกรรมของกลุ่มบริษทัย่อมมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงได้แก่ ความเส่ียงจากตลาด (รวมถึงความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียน ความเส่ียงดา้นมูลค่ายติุธรรมอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงดา้นกระแสเงินสดอนัเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงดา้นราคา) ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ และความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง แผนการจดัการ
ความเส่ียงโดยรวมของกลุ่มบริษทัจึงมุ่งเนน้ความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวธีิการลดผลกระทบท่ีท าใหเ้สียหายต่อผลการ
ด าเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้ 
 
การจดัการความเส่ียงด าเนินงานของกลุ่มบริษทั เป็นไปตามนโยบายท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษทั
จะช้ีประเด็น ประเมิน และป้องกนัความเส่ียงทางการเงินดว้ยการร่วมมือกนัท างานอยา่งใกลชิ้ดกบัหน่วยปฏิบติังานต่างๆ ภายในกลุ่มบริษทั 
คณะกรรมการบริษทัจะก าหนดหลกัการโดยภาพรวมเพื่อจดัการความเส่ียงและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถึง
นโยบายส าหรับความเส่ียงท่ีเฉพาะเจาะจง เช่น ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ความเส่ียงอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียง
การให้สินเช่ือ การใชต้ราสารทั้งท่ีเป็นอนุพนัธ์ทางการเงินและไม่ใช่อนุพนัธ์ทางการเงินและการลงทุนโดยใชส้ภาพคล่องส่วนเกิน 
ในการจดัการความเส่ียง 
 
3.1.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 
เน่ืองจากกลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์กลุ่มบริษทัได้ท าสัญญา
รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้ากับผูรั้บจ้างต่างประเทศและการด าเนินงานระหว่างประเทศจึงย่อมมีความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดจากสกุลเงินท่ีหลากหลาย โดยมีสกุลเงินหลกัเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและสกุลเงิน
เยนญ่ีปุ่น ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเกิดข้ึนจากรายการธุรกรรมในอนาคต การรับรู้รายการของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
และเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดป้้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าวเน่ืองจาก 
กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์ตอ้งรับช าระเป็นเงินตราต่างประเทศอยา่งไม่มีนยัส าคญั 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 

 
3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 

 
3.1.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 
บริษทัลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีอยูใ่นต่างประเทศหลายแห่งซ่ึงสินทรัพยสุ์ทธิมีความเส่ียงจากการแปลงค่าสกุลเงิน โดยเฉพาะ 
ในสกุลเงินเยนญ่ีปุ่น โดยบริษทัยงัไม่มีการป้องความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าวเน่ืองจากบริษทัมีการลงทุนและ 
ขอสินเช่ือเป็นเงินสกลุเดียวกบัรายรับท่ีบริษทัจะไดรั้บในอนาคต 
 

3.1.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียของบริษทัเกิดจากการกูย้ืมเงินแบบวงเงินกูสิ้นเช่ือโครงการจากธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงกูด้ว้ยอตัรา
ดอกเบ้ียแบบลอยตวั โดยระยะเวลาการให้สินเช่ือและอตัราดอกเบ้ียข้ึนอยูก่บัเครดิตของผูกู้แ้ต่ละรายเป็นส าคญัซ่ึงจะท าให้
บริษทัมีความเส่ียงดา้นกระแสเงินสดท่ีเกิดจากอตัราดอกเบ้ีย 
 

3.1.3 ความเส่ียงด้านการพึง่พาลูกค้ารายใหญ่ 
 
กลุ่มบริษทัมีลูกคา้รายใหญ่ คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง ซ่ึงเป็นผูรั้บซ้ือไฟฟ้าท่ีกลุ่มบริษทัผลิตได้
ทั้งหมดตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าซ่ึงได้ก าหนดจ านวนหรือปริมาณและราคารับซ้ือไวอ้ย่างแน่นอนในแต่ละช่วงเวลาตาม
นโยบายการสนบัสนุนการผลิตและการใชไ้ฟฟ้าจากพลงังานทดแทนของส านกังานนโยบายและพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
ดงันั้น หากมีการบอกเลิกสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจากลูกคา้รายดงักล่าว  อาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั
อยา่งมีนยัส าคญั  
 

3.1.4 ความเส่ียงจากปริมาณพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติได้น้อยกว่าทีป่ระมาณการไว้ 
 
ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยอ์าจไดรั้บผลกระทบจาการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  
และภยัธรรมชาติ โดยปัจจยัดงักล่าวส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีจะสามารถผลิตไฟฟ้าไดน้อ้ยกวา่ปริมาณท่ีคาดการณ์ไว ้ ซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละผลประกอบการของกลุ่มบริษทัเช่นเดียวกบัผูป้ระกอบการโดยทัว่ไปในอุตสาหกรรม 
 

3.1.5 ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหนี ้
 
ตามขอ้ก าหนดของเงินกูสิ้นเช่ือโครงการจากธนาคารพาณิชย ์กลุ่มบริษทัมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินตามท่ีได้
ระบุไวใ้นสัญญาเงินกู ้เช่น การด ารงสัดส่วนความสามารถในการช าระหน้ี และการรักษาสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
เป็นตน้ หากบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินดงักล่าว กลุ่มบริษทัอาจมีความเส่ียงท่ีจะถูกเรียกช าระหน้ีคืน 
ทั้งจ  านวนในทนัที 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 

 
3.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงการวิเคราะห์เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่าง
ของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 
 ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั (ขอ้มูลระดบั 1) 
 ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 ทั้งท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคา) หรือ

โดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค านวณมาจากราคา) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น (ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 
 ข้อมูลส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินซ่ึงไม่ได้มาจากข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้)  

(ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  
 

 
ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล 

 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 
บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ 
    

สินทรัพย์ทางการเงินทีรั่บรู้มูลค่ายุติธรรมผ่านงบก าไรขาดทุน 
    

หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 67,647,401 - - 67,647,401 

สินทรัพย์รวม 67,647,401 - - 67,647,401 
 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่ายติุธรรมอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน และมูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มื เปิดเผยรวมอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 ขอ้ 14 และ ขอ้ 18 ตามล าดบั 
 
 



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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4 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี  
 

เงนิลงทุนในกจิการร่วมค้า 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) ใหข้อ้ก าหนดส าหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ซ่ึงตอ้งใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย  
 
งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 จดัท าข้ึนโดยบริษทัน ากิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมาจดัท างบการเงินรวมโดยใชว้ิธีรวม
ตามสัดส่วน บริษทัไดเ้ร่ิมปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 โดยเปล่ียนการรับรู้เงินลงทุนในกิจการ 
ท่ีควบคุมร่วมกันมาใช้วิธีส่วนได้เสีย และได้ปรับปรุงยอ้นหลงัส าหรับงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ท่ีน ามา
เปรียบเทียบ ผลกระทบท่ีมีต่องบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 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 (18,698,353) 99,437,323 
   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 (6,840,984) 227,550 
   เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใชร้ะยะยาว 879,181 (102,181) 777,000 
   เงินลงทุนในการร่วมคา้ -  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 

 



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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4 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
เงนิลงทุนกจิการร่วมค้า (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 (9,345,995) 1,589,846 
   หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 12,614,300  -  12,614,300 
   เงินกูย้มืระยะยาว 2,410,650,030 (2,410,650,030) - 
   หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13,664,863  -  13,664,863 

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 5,268,723 (3,576,258) 1,692,465 

รวมหนีสิ้น 4,372,089,995 (3,382,571,331) 989,518,664 
    

ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ขาดทุนสะสม (175,250,252) 1,844,144 (173,406,108) 

 
 



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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4 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
เงนิลงทุนในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม 

 ตามทีเ่คยรายงานไว้ เพิม่ขึน้(ลดลง) ตามทีป่รับใหม่ 

 บาท บาท บาท 
    

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี    
   ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557    
   รายไดจ้ากการขาย 293,608,622 (282,070,264) 11,538,358 
   รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า 517,614,014 (510,325,694) 7,288,320 
   รายไดค่้าบริหารจดัการ 14,022,333 21,033,500 35,055,833 
   ตน้ทุนขายและบริการ (239,300,654) 151,063,594 (88,237,060) 
  รายไดอ่ื้น 523,446,323 (65,355,358) 458,090,965 
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (122,725,881) 36,781,751 (85,944,130) 
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (250,000,000) - (250,000,000) 
   ตน้ทุนทางการเงิน (158,364,416) 129,085,196 (29,279,220) 
   ส่วนแบ่งก าไรจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -    510,013,931 510,013,931 
   รายไดภ้าษีเงินได ้ 2,958,826 9,836,295 12,795,121 
   ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 237,732 - 237,732 

   ก าไรสุทธิและก าไรเบด็เสร็จ 581,496,899 62,951 581,559,850 

    
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้)               0.41 - 0.41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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4 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
เงนิลงทุนในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม 

 ตามทีเ่คยรายงานไว้ เพิม่ขึน้(ลดลง) ตามทีป่รับใหม่ 

 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 
   เงินลงทุนในการร่วมคา้  - 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 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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4 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

เงนิลงทุนในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม 

 ตามทีเ่คยรายงานไว้ เพิม่ขึน้(ลดลง) ตามทีป่รับใหม่ 

 บาท บาท บาท 
    

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557    
    

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 าไรสะสม 406,246,647 1,907,095 408,153,742 
   ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 163,356 (163,356)  - 

 
 
 
 
 



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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5 ประมาณการทางบญัชีทีส่ าคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพนิิจ 

 

การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพินิจ ไดมี้การประเมินทบทวนอยา่งต่อเน่ือง และอยูบ่นพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและ
ปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 
 

5.1 ประมาณการทางบญัชีทีส่ าคญั และข้อสมมติฐาน 
 

กลุ่มบริษทัมีการประมาณการทางบญัชี และใชข้อ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบญัชีอาจไม่
ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณทางการบญัชีท่ีส าคญัและขอ้สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอยา่งเป็นสาระส าคญัท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดการ
ปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงัน้ี 
 

(ก) อาคารและอุปกรณ์ 
 

ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการอายกุารใชง้าน และมูลค่าคงเหลือ ส าหรับอาคารและอุปกรณ์ โดยฝ่ายบริหารจะทบทวนค่าเส่ือม
ราคาเม่ืออายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือมีความแตกต่างไปจากประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์
ท่ีเส่ือมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านเน่ืองจากการขายหรือเลิกใช ้

 

(ข) ประมาณการการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 

กลุ่มบริษทัทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ตามท่ีไดก้ล่าวในหมายเหตุขอ้ 2.12 มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพย์
ท่ีก่อใหเ้กิดเงินสด พิจารณาจากการค านวณมูลค่าจากการใช ้การค านวณดงักล่าวอาศยัการประมาณการ หากประมาณการตน้ทุน
ของเงินทุนก่อนภาษีท่ีใชใ้นการค านวณกระแสเงินสดคิดลดสูงกว่าร้อยละ 10 ของอตัราท่ีผูบ้ริหารประมาณไว ้(เช่น ร้อยละ 
10.67 แทนท่ีจะเป็นร้อยละ 9.70) กลุ่มบริษทัจะตอ้งรับรู้ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนอีก 34 ลา้นบาท  
 

(ค) ภาษีเงินได ้
 

กลุ่มบริษทัมีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นหลายประเทศ ในการประมาณหน้ีสินภาษีเงินไดต้อ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งเป็นสาระส าคญั 
เน่ืองจากมีรายการคา้และการค านวณจ านวนมากท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้
ท่ีคาดว่าจะเกิด โดยใช้เกณฑ์การประมาณภาษีส่วนเพิ่มท่ีจะถึงก าหนดช าระ ผลแตกต่างระหว่างภาษีเงินได้ท่ีช าระจริงกับ
ประมาณการจะกระทบต่อภาษีเงินได ้และสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีในงวดท่ีมีการประมาณการ 
 

(ง) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดแ้ละหน้ีสินภาษีเงินไดจ้ะรับรู้จากผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน กบัมูลค่า
คงเหลือตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัจะมีความ
เป็นไปไดอ้ย่างสูงท่ีจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพื่อใช้กลบัรายการสินทรัพยภ์าษีเงินได ้กลุ่มบริษทัใช้ขอ้สมมติฐานในการ
ประมาณการก าไรทางภาษีในอนาคต และช่วงเวลาท่ีจะใชผ้ลแตกต่างชัว่คราวนั้น การเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐานดงักล่าวในแต่
ละงวดอาจท าใหมี้ผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อสถานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

(จ) ภาระผกูพนับ าเหน็จบ านาญ 
 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนับ าเหน็จบ านาญข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยัท่ีใชใ้นการค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยมี 
ขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัราคิดลด การเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐานเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อ
มูลค่าของภาระผกูพนับ าเหน็จบ านาญ 
 

ขอ้สมมติฐานหลกัส าหรับภาระผกูพนับ าเหน็จบ านาญอา้งอิงกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในตลาด ขอ้มูลเพิ่มเติมเปิดเผยในหมายเหตุ 19 
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6 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 

 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนของบริษทันั้นเพื่อด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัเพื่อ
สร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพื่อด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนของ
เงินทุน 
 
ในการด ารงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ การคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ การออกหุน้ใหม่ 
หรือการขายทรัพยสิ์นเพื่อลดภาระหน้ีสิน นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการท่ีระบุไวใ้นสัญญาเงินกู ้ 
(ในหมายเหตุขอ้ 18)  
 

7 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจในการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย  ์โดยด าเนินธุรกิจในประเทศไทย และเร่ิมด าเนินธุรกิจ 
ในประเทศญ่ีปุ่นในระหวา่งปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงการด าเนินงานในประเทศญ่ีปุ่นยงัไม่มีสาระส าคญั ดงันั้นบริษทัจึงประเมินผลการปฏิบติังานของ 
ส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการ
ด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได้ ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงาน
ด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 
 

8 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินสดในมือ 75,052 40,000 50,000 40,000 

เงินฝากธนาคาร 337,350,486 7,170,028 241,140,936 4,021,247 

 337,425,538 7,210,028 241,190,936 4,061,247 

 
ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารมีอตัราถวัเฉล่ียประมาณร้อยละ 0.4 ต่อปี (พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 0.4 ต่อปี) 
 

9 เงนิฝากธนาคารทีม่ีข้อจ ากดัในการเบกิใช้ 
 
บริษทัได้น าบญัชีเงินฝากธนาคารไปค ้ าประกนัการใช้ไฟฟ้าและค ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้ นให้แก่บริษทัย่อย นอกจากน้ีบริษทัและ 
บริษทัย่อยไดจ้  าน าและโอนสิทธิเรียกร้องในบญัชีเงินฝากธนาคารไวก้บัผูใ้ห้กู ้เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทัและ 
บริษทัยอ่ย  
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10 เงนิลงทุนช่ัวคราว 

 
ความเคล่ือนไหวของเงินลงทุนชัว่คราว มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 หลกัทรัพย์เพ่ือค้า 
หลกัทรัพย์ทีถื่อไว้จน 

ครบก าหนดภายใน 1 ปี 
 

รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ณ วนัท่ี  1 มกราคม พ.ศ.  2557 - - - 
ซ้ือเพิ่ม 135,000,000 1,096,800,000 1,231,800,000 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม 198,094 - 198,094 

ณ วนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2557 135,198,094 1,096,800,000 1,231,998,094 
ซ้ือเพิ่ม 849,005,000 547,899,836 1,396,904,836 
จ าหน่าย (916,955,662) (1,145,540,028) (2,062,495,690) 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม 399,969 - 399,969 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 67,647,401 499,159,808 566,807,209 

 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 

  หลกัทรัพย์ทีถื่อไว้จน  
 หลกัทรัพย์เพ่ือค้า ครบก าหนดภายใน 1 ปี รวม 
 บาท บาท บาท 
    

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 67,247,432 499,159,808 566,407,240 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม 399,969 - 399,969 

 67,647,401 499,159,808 566,807,209 

 
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนอา้งอิงจากราคาเสนอซ้ือในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง ณ วนัท่ีในงบการเงิน มูลค่ายุติธรรมน้ีถูกจดัอยู่ในระดบัท่ี 1  
ของล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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11 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  

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

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ 14,219,119 4,472,351 5,900 427,226 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 14,219,119 4,472,351 5,900 427,226 

     
ลูกหน้ีและเงินทดรองจ่ายแก่     
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 27 ข) 5,001,004 3,176,228 55,363,499 64,323,961 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 8,620,200 2,420,587 3,502,046 1,686,532 
เงินปันผลคา้งรับ (หมายเหตุ 27 ข) - 47,250,004 - 47,250,004 
ลูกหน้ีอ่ืน 3,214,927 5,286,844 2,791,192 5,245,968 
เงินทดรองจ่าย 16,504,063 990,475 16,277,532 836,047 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 33,340,194 59,124,138 77,934,269 119,342,512 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - (100,000) - (100,000) 

ลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 33,340,194 59,024,138 77,934,269 119,242,512 
     

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 47,559,313 63,496,489 77,940,169 119,669,738 

 
ลูกหน้ีการคา้เป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 

 
12 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 3,273,217 1,323,127 2,866,675 1,066,504 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,136,301 2,272,523 135,738 732,620 

อ่ืน ๆ 818,070 16,917,547 185,638 208,800 

 5,227,588 20,513,197 3,188,051 2,007,924 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และเงนิลงทุนในการร่วมค้า 

 
13.1 เงนิลงทุนในการร่วมค้า 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในการร่วมค้า 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 บาท บาท 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558   
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,296,940,181 350,000,130  
ส่วนแบ่งก าไร 596,578,734 - 

เงินปันผลรับ (416,850,037) - 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 1,476,668,878 350,000,130 

 
ลกัษณะของเงินลงทุนในการร่วมคา้ พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มีดงัน้ี 
 

 
* บริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ  ากดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่นอกเหนือจากท่ีบริษทัถือหุน้ทางตรงจ านวน 1 หุน้ 
 
บริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ  ากดั ประกอบธุรกิจการลงทุนและบริษทั สยามโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จ  ากดั ประกอบธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์บริษทัทั้งสองแห่งเป็นบริษทัจ ากดัและหุ้นของบริษทัไม่มีการเสนอซ้ือขายในตลาด 
โดยมีบริษทัในกลุ่มบริษทั ปตท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัถือหุน้ร่วมกนัในบริษทัดงักล่าวเป็นผูค้วบคุมร่วมกนักบับริษทั 

   สัดส่วนของ   
 ประเภทของ ประเทศ ส่วนได้ส่วนเสีย ลกัษณะ  

 ธุรกจิ ทีจ่ดทะเบยีน (ร้อยละ) ความสัมพนัธ์ วธีิการวดัมูลค่า 
      

กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัที ่      
   บริษทัถือหุ้นโดยตรง      
บริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ  ากดั การลงทุน ไทย 60 หมายเหตุ 1 วธีิส่วนไดเ้สีย 
      
กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัทีถื่อหุ้นโดย      
   บริษัท ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ ากดั      
บริษทั สยาม โซล่าร์เอน็เนอร์ยี ่1  ผลิตและ     
   จ  ากดั* จ าหน่าย     
 กระแสไฟฟ้า ไทย 60 หมายเหตุ 1 วธีิส่วนไดเ้สีย 



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และเงนิลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 
13.1 เงนิลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 
ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปส าหรับการร่วมค้า 
 
เน่ืองจากบริษทั สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จ  ากดั เป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ  ากดั งบการเงินจึงถูกรวมใน 
งบการเงินรวมของบริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ  ากดั 
 
งบการเงินรวมของบริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ  ากดัและบริษทั สยาม โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่1 จ ากดั สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 
งบแสดงฐานะการเงนิรวมโดยสรุป 

 งบการเงนิรวม 

 บริษัท ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ ากดั 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 

ส่วนทีห่มุนเวยีน   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,674,932 540,924 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (ไม่รวมเงินสด) 435,559,302 499,253,038 

สินทรัพยห์มุนเวยีนรวม 437,234,234 499,793,962 

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวยีน(ไม่รวมเจา้หน้ีการคา้) (537,750,000) (537,750,000) 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน(รวมเจา้หน้ีการคา้) (76,129,043) (145,090,623) 

หน้ีสินหมุนเวยีนรวม (613,879,043) (682,840,623) 
   

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน   
สินทรัพย ์ 5,974,146,685 6,218,851,852 

หน้ีสินทางการเงิน (3,472,540,575) (4,010,290,574) 
   

สินทรัพย์สุทธิ 2,324,961,301 2,025,514,617 

 



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย และเงนิลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 
13.1 เงนิลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมโดยสรุป 

 งบการเงนิรวม 

 บริษัท ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ ากดั 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 
   

รายไดจ้ากการขาย 539,317,679 470,117,106 
รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า 1,030,383,802 850,542,823 

ตน้ทุนขายและบริการ (329,084,638) (285,004,106) 

ก าไรขั้นต้น 1,240,616,843 1,035,655,823 
รายไดอ่ื้น 13,628,005 108,925,598 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (44,066,466) (63,022,385) 

ตน้ทุนทางการเงิน (213,295,183) (215,141,993) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 996,883,199 866,417,043 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (2,585,310) (16,393,825) 

ก าไรหลงัภาษจีากการด าเนินงานต่อเน่ือง 994,297,889 850,023,218 

 
ขอ้มูลขา้งตน้เป็นจ านวนท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้
ดงักล่าว) และปรับปรุงเก่ียวกบัความแตกต่างของนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัและการร่วมคา้ 



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 
13.1 เงนิลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 
การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 
 
การกระทบยอดรายการระหวา่งขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในการร่วมคา้ 
 

 บริษัท ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ ากดั 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 
   

งบการเงนิโดยสรุป   
สินทรัพย์สุทธิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2,025,514,617 453,969,076 
ก าไรในระหวา่งปี 994,297,889 850,023,218 
เงินปันผล (694,865,205) (78,750,009) 
เพิ่มทุนในระหวา่งปี - 800,000,070 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 14,000 272,262 
   

สินทรัพย์สุทธิ ณ วนัส้ินปี 2,324,961,301 2,025,514,617 
รายการกระทบยอด :    
ผลต่างจากการจดัโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ   
    ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 136,167,496 136,324,612 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (14,000) (272,262) 

   
สินทรัพย์สุทธิหลงักระทบยอด ณ วนัส้ินปี 2,461,114,797 2,161,566,967 
ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ ( ร้อยละ 60) 1,476,668,878 1,296,940,181 

มูลค่าตามบญัชี 1,476,668,878 1,296,940,181 

 
บริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ ากดั ไดใ้ชใ้บหุ้นของเงินลงทุนในบริษทั สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จ ากดั ท่ีมีมูลค่า 1,080 ลา้นบาท 
(พ.ศ. 2557 : 1,080 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัยอ่ยไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์และบริษทั สยาม โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่1 
จ ากดั ไดน้ าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรท่ีมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 5,673 ลา้นบาท (พ.ศ. 2557 : 5,904 ลา้นบาท) และ เงินฝาก
ธนาคารจ านวน 336 ลา้นบาท (พ.ศ. 2557 : 357 ลา้นบาท) ใชค้  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์
 
 
 



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

46 

 
13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และเงนิลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.2 บริษัทย่อยหลกั 
 

บริษทัมีบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ดงัต่อไปน้ี 

    สัดส่วนของ 
   สัดส่วนของ หุ้นสามัญที่ถือโดย 
  ประเทศที่ หุ้นสามัญที่ถือโดย ส่วนได้เสียที่ไม่มี 

 ประเภทของธุรกจิ จดทะเบียน บริษัทใหญ่ อ านาจควบคุม 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
                              บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรง     
                                 บริษทั ทีเอสอี รูฟทอป จ ากดั การลงทุน ไทย 100 - 
                                 บริษทั โซล่าร์ วิซิเบิล จ ากดั การใหบ้ริการ ไทย 100 - 
                                    (เดิมช่ือ “บริษทั ทีเอสอี บ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า    
                                    โอเปอเรชัน่ส์ จ ากดั”)     
                                 TSE Group International Pte. Ltd. การลงทุน สิงคโปร์ 100 - 

    Solar Assets Pte. Ltd. การลงทุน สิงคโปร์ 100 - 
                                 บริษทั เดอะ โซล่าร์ เอิร์ธ จ ากดั ผลิตและจ าหน่าย ไทย 100 - 
                                    (เดิมช่ือ “บริษทั เซนทรัล กระแสไฟฟ้า    
                                    รูฟทอป จ ากดั”)     
                                 บริษทั คลีน รีนิวเอเบิล จ ากดั ผลิตและจ าหน่าย ไทย 100 - 
                                    (เดิมช่ือ “บริษทั คลีน โซล่าร์  กระแสไฟฟ้    
                                    จ ากดั”)     
                              บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย      
                                 บริษัททีเอสอ ีรูฟทอป จ ากดั     
                                 บริษทั กรีน รูฟทอป จ ากดั ผลิตและจ าหน่าย ไทย 100 - 

 กระแสไฟฟ้า    
   บริษทั นอร์ท รูฟทอป จ ากดั ผลิตและจ าหน่าย ไทย 100 - 
 กระแสไฟฟ้า    
   บริษทั ลคัก้ี โซล่าร์ จ ากดั  ผลิตและจ าหน่าย ไทย 100 - 
 กระแสไฟฟ้า    
   บริษทั แชมป์ เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั  ผลิตและจ าหน่าย ไทย 100 - 
 กระแสไฟฟ้า    
   บริษทั รูฟ เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั  ผลิตและจ าหน่าย ไทย 100 - 
 กระแสไฟฟ้า    

                              บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย     
                                 บริษัท โซล่าร์ วซิิเบิล จ ากดั     
                                 บริษทั ไทย คอมมูนิต้ี  ผลิตและจ าหน่าย ไทย 100 - 
                                    เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั กระแสไฟฟ้า    
                                      (เดิมช่ือ “บริษทั วิน วิน อิน     
                                      เวสทเ์มน้ท ์จ ากดั”)     
                                 บริษทั เวิลด ์โซล่าร์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่าย ไทย 100 - 

 กระแสไฟฟ้า    
                                  บริษทั ซนั ฟิวเจอร์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่าย ไทย 100 - 
                                     (เดิมช่ือ “บริษทั โฮม รูฟทอป จ ากดั”) กระแสไฟฟ้า    

 บริษทั โซล่าร์ คอมมูนิต้ี จ ากดั ผลิตและจ าหน่าย ไทย 100 - 
        กระแสไฟฟ้า    

                                 บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย TSE Group     
                                 International Pte. Ltd.     

   Eco Solar Aizu GK ผลิตและจ าหน่าย ญ่ีปุ่น 97 3 
 กระแสไฟฟ้า    

                                 บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย      
                                 Solar Assets Pte. Ltd.     

    Ibaraki Ushiku 1 GK ใหเ้ช่าท่ีดิน ญ่ีปุ่น 100 - 



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และเงนิลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 
13.2 บริษัทย่อยหลกั (ต่อ) 

 
บริษทัยอ่ยขา้งตน้ไดร้วมอยูใ่นการจดัท างบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั สดัส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษทัยอ่ยท่ีถือโดยบริษทั
ไม่แตกต่างจากสดัส่วนท่ีถือหุน้สามญั บริษทัยอ่ยไม่มีหุน้บุริมสิทธิท่ีออกอยู ่
 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของ Eco Solar Aizu GK ไม่มีสาระส าคญั 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษทัย่อยในระหว่างปี มดีงันี ้
 

  งบการเงนิ 
  เฉพาะบริษัท 

  บาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ  176,194,963 
เงินลงทุนเพิ่มข้ึนระหวา่งปี  419,818,768 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ  596,013,731 

 
TSE Group International Pte. Ltd. 
 
เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 บริษทัได้จดัตั้ง TSE Group International Pte. Ltd. ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ เพื่อลงทุนใน
ธุรกิจพลงังานหมุนเวยีนในต่างประเทศ เงินลงทุนรวม 362 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ในหุน้สามญัของบริษทัดงักล่าว 
 
บริษทั ทเีอสอ ีรูฟทอป จ ากดั  
 
บริษทัไดจ่้ายเงินค่าหุน้ของบริษทั ทีเอสอี รูฟทอป จ ากดั ท่ีเรียกช าระเพิ่มเตม็จ านวนระหวา่งปี พ.ศ. 2558 จ  านวน 6 ลา้นบาท  
 
บริษัท โซล่าร์ วซิิเบลิ จ ากดั 
 
บริษทัไดจ่้ายเงินค่าหุน้ของบริษทั โซล่าร์ วซิิเบิล จ  ากดั ท่ีเรียกช าระเพิ่มเตม็จ านวนระหวา่งปี พ.ศ. 2558 จ  านวน 51 ลา้นบาท  
 
บริษัท เดอะ โซล่าร์ เอร์ิธ จ ากดั 
 
เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 บริษทัไดซ้ื้อหุน้ บริษทั เดอะ โซล่าร์ เอิร์ธ จ  ากดั จ  ากดั จาก บริษทั โซล่าร์ วซิิเบิล จ  ากดั จ  านวน 0.25 
ลา้นบาท  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ในหุน้สามญัของบริษทัดงักล่าว 
 



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.2 บริษัทย่อยหลกั (ต่อ) 
 

บริษัท คลนี รีนิวเอเบิล จ ากดั 
 

เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัไดซ้ื้อหุ้น บริษทั คลีน รีนิวเอเบิล จ  ากดั จาก บริษทั โซล่าร์ วิซิเบิล จ  ากดั จ  านวน 0.25 ลา้นบาท      
คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ในหุน้สามญัของบริษทัดงักล่าว 
 
Solar Assets Pte. Ltd. 
 

เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทั Solar Assets Pte. Ltd. ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ เพื่อลงทุนในธุรกิจพลงังาน
หมุนเวยีนในต่างประเทศ เงินลงทุนรวม 1 ดอลลาร์สิงคโปร์คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ในหุน้สามญัของบริษทัดงักล่าว 
 

บริษทั แชมป์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั 
 

เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัไดจ่้ายค่าหุน้ของบริษทั แชมป์ เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั ท่ีเรียกช าระเพิ่มเตม็จ านวน 10 ลา้นบาท  
 

บริษทั โซล่าร์ คอมมูนิตี ้จ ากดั 
 

เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัได้จดัตั้งบริษทั โซล่าร์ คอมมูนิต้ี จ  ากดั เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์เงินลงทุนรวม 25 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ในหุน้สามญัของบริษทัดงักล่าว 
 

บริษทั  ไทย คอมมูนิตี ้เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั 
 

เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัไดจ่้ายเงินค่าหุ้นของบริษทั ไทย คอมมูนิต้ี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั ท่ีเรียกช าระเพิ่มเต็มจ านวน  
25 ลา้นบาท 
 

บริษัท ซัน ฟิวเจอร์ จ ากดั 
 

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัไดซ้ื้อหุ้น บริษทั ซนั ฟิวเจอร์ จ  ากดั จาก บริษทั ที เอสอี รูฟทอป จ ากดั จ  านวน 0.25 ลา้นบาท 
คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ในหุน้สามญัของบริษทัดงักล่าว 
 

Ibaraki Ushiku 1 GK 
 

ในไตรมาสท่ี 2 ของ พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัได้ลงทุนในหุ้นสามญัของ Ibaraki Ushiku 1 GK จ  านวน 30 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 100 ในหุน้สามญัของบริษทัดงักล่าวเพื่อใหเ้ช่าท่ีดินในการด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์
ในประเทศญ่ีปุ่น 
 

Eco Solar Aizu GK 
 

เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัไดล้งทุนในหุน้ของ Eco Solar Aizu GK จ  านวน 271 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 97 
ในหุน้สามญัของบริษทัดงักล่าวเพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น 



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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14 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 
 งบการเงนิรวมและ 

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 

ณ วนัที ่1 มกราคม    
ราคาทุน 88,399,605 88,399,605 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - - 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 88,399,605 88,399,605 

   
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 88,399,605 88,399,605 
การโอนเขา้ (ออก) 20,215,318 - 

โอนปรับปรุงการดอ้ยค่า (20,215,318) - 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 88,399,605 88,399,605 

   
ณ วนัที ่31 ธันวาคม    
ราคาทุน 108,614,923 88,399,605 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - - 

       ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (20,215,318) - 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 88,399,605 88,399,605 
   

มูลค่ายติุธรรม 112,493,525 112,493,525 

 
มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอา้งอิงจากวธีิการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น โดยใชว้ธีิเปรียบเทียบราคาตลาดและมูลค่ายติุธรรม
อยูใ่นระดบั 2 ของล าดบัมูลค่ายติุธรรม 
 
จ านวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ไดแ้ก่ 

 งบการเงนิรวมและ 
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท 
   

รายไดค่้าเช่า 291,230 - 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโดยตรงท่ีเกิดจากอสงัหาริมทรัพย ์   
   เพื่อการลงทุนซ่ึงก่อใหเ้กิดรายไดค่้าเช่าส าหรับปี 6,612 - 
   

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโดยตรงท่ีเกิดจากอสงัหาริมทรัพย ์   
   เพื่อการลงทุนซ่ึงไม่ไดก่้อใหเ้กิดรายไดค่้าเช่าส าหรับปี 8,419 - 
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/thananya%20intaraphan/Desktop/FS%20CENTEL%20YE%202012/FS%20Minor%20YE/MINT-T2554.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/thananya%20intaraphan/Desktop/FS%20CENTEL%20YE%202012/FS%20Minor%20YE/MINT-T2554.docx


บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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15 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  

 งบการเงนิรวม 

  ส่วนปรับปรุง  อาคาร เคร่ืองมือและ เคร่ืองตกแต่ง และ   งานระหว่าง  
 ทีด่นิ ทีด่นิ โรงไฟฟ้า ส านักงาน อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ส านักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557           
ราคาทุน 37,552,064 3,141,059 871,695,532 11,113,916 1,493,635 3,825,375 22,285,363 937,313,991 1,888,420,935 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (202,799) (56,414,159) (711,578) (620,981) (2,205,279) (1,797,707) - (61,952,503) 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - - - - - - - (591,900,236) (591,900,236) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 37,552,064 2,938,260 815,281,373 10,402,338 872,654 1,620,096 20,487,656 345,413,755 1,234,568,196 

          
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557          
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 37,552,064 2,938,260 815,281,373 10,402,338 872,654 1,620,096 20,487,656 345,413,755 1,234,568,196 
ซ้ือสินทรัพย ์ - - 996,420 93,000 624,450 1,877,252 210,000 231,475,504 235,276,626 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - - - - - (571,684,918) (571,684,918) 
โอนมาจาก(ไป)บญัชีอ่ืน - 20,215,318 238,696,594 - - - - (258,911,912) - 
ตน้ทุนกูย้มืท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - - - - 11,702,583 11,702,583 
ค่าเส่ือมราคา - (100,437) (30,085,126) (357,512) (331,922) (759,892) (2,392,565) - (34,027,454) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - - (250,000,000) - - - - - (250,000,000) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า-จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - - - - - 571,684,918 571,684,918 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า-โอนมาจาก(ไป)บญัชีอ่ืน - (20,215,318) - - - - - 20,215,318 - 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 37,552,064 2,837,823 774,889,261 10,137,826 1,165,182 2,737,456 18,305,091 349,895,248 1,197,519,951 



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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15 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 งบการเงนิรวม 

  ส่วนปรับปรุง 
 

อาคาร เคร่ืองมือและ เคร่ืองตกแต่ง และ  งานระหว่าง  
 ทีด่นิ ทีด่นิ โรงไฟฟ้า ส านักงาน อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ส านักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557           
ราคาทุน 37,552,064 23,356,377 1,111,388,546 11,206,916 2,118,085 5,702,627 21,236,363 349,895,248 1,562,456,226 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (303,236) (86,499,285) (1,069,090) (952,903) (2,965,171) (2,931,272) - (94,720,957) 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - (20,215,318) (250,000,000) - - - - - (270,215,318) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 37,552,064 2,837,823 774,889,261 10,137,826 1,165,182 2,737,456 18,305,091 349,895,248 1,197,519,951 

          
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558          
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 37,552,064 2,837,823 774,889,261 10,137,826 1,165,182 2,737,456 18,305,091 349,895,248 1,197,519,951 
ซ้ือสินทรัพย ์ 114,652,627 - 932,107 - 743,431 2,032,200 - 701,527,566 819,887,931 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - (1,075,780) - (1,866) (626) - - (1,078,272) 
โอนมาจาก(ไป)บญัชีอ่ืน - (20,215,318) 512,357,354 - - - - (512,357,354) (20,215,318) 
ตน้ทุนกูย้มืท่ีถือเป็นตน้ทุน - - 355,528 - - - - 2,688,215 3,043,743 
ค่าเส่ือมราคา - (60,345) (38,017,089) (224,691) (365,523) (944,552) (2,286,750) - (41,898,950) 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า-โอนมาจาก(ไป)บญัชีอ่ืน - 19,333,304 4,681,047 (3,159,461) (294,212) (140,356) (205,004) - 20,215,318 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 152,204,691 1,895,464 1,254,122,428 6,753,674 1,247,012 3,684,122 15,813,337 541,753,675 1,977,474,403 



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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15 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 งบการเงนิรวม 

  ส่วนปรับปรุง  อาคาร เคร่ืองมือและ เคร่ืองตกแต่งและ  งานระหว่าง  
 ทีด่นิ ทีด่นิ โรงไฟฟ้า และส านักงาน อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ส านักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558          
ราคาทุนราคาประเมิน 152,204,691 3,141,059 1,623,957,755 11,206,916 2,849,566 7,601,037 21,236,363 541,753,675 2,363,951,062 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (363,581) (124,516,374) (1,293,781) (1,308,342) (3,776,559) (5,218,022) - (136,476,659) 

หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - (882,014) (245,318,953) (3,159,461) (294,212) (140,356) (205,004) - (250,000,000) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 152,204,691 1,895,464 1,254,122,428 6,753,674 1,247,012 3,684,122 15,813,337 541,753,675 1,977,474,403 

 
 



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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15 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

  งบการเงนิเฉพาะบริษัท  

  ส่วนปรับปรุง  อาคาร เคร่ืองมือและ เคร่ืองตกแต่ง และ   งานระหว่าง  

 ที่ดนิ ที่ดนิ โรงไฟฟ้า ส านักงาน อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ส านักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557          
ราคาทุน 37,552,064 3,141,060 871,695,532 11,113,916 1,493,635 3,825,375 22,285,363 591,900,235 1,543,007,180 
หกั  ค่าเส่ือมราคา - (202,800) (56,414,159) (711,578) (620,981) (2,205,279) (1,797,707) - (61,952,504) 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - - - - - - - (591,900,235) (591,900,235) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 37,552,064 2,938,260 815,281,373 10,402,338 872,654 1,620,096 20,487,656 - 889,154,441 

          
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557          
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 37,552,064 2,938,260 815,281,373 10,402,338 872,654 1,620,096 20,487,656 - 889,154,441 
ซ้ือสินทรัพย ์ - - 242,420 93,000 571,950 1,688,451 210,000 - 2,805,821 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - - - - (1) (571,684,918) (571,684,919) 
โอนมาจาก(ไป)บญัชีอ่ืน - 20,215,318 - - - - - (20,215,318) - 
ค่าเส่ือมราคา - (100,437) (28,281,681) (357,512) (329,017) (752,462) (2,392,565) - (32,213,674) 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - - (250,000,000) - - - - - (250,000,000) 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า-จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์ - - - - - - - 571,684,918 571,684,918 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า-โอนมาจาก(ไป)บญัชีอ่ืน - (20,215,318) - - - - - 20,215,318 - 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 37,552,064 2,837,823 537,242,112 10,137,826 1,115,587 2,556,085 18,305,090 - 609,746,587 

          
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557          
ราคาทุน 37,552,064 23,356,378 871,937,952 11,206,915 2,065,585 5,513,826 21,236,363 - 972,869,083 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (303,237) (84,695,840) (1,069,089) (949,998) (2,957,741) (2,931,273) - (92,907,178) 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - (20,215,318) (250,000,000) - - - - - (270,215,318) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 37,552,064 2,837,823 537,242,112 10,137,826 1,115,587 2,556,085 18,305,090 - 609,746,587 
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15 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

  งบการเงนิเฉพาะบริษัท  

  ส่วนปรับปรุง  อาคาร เคร่ืองมือและ เคร่ืองตกแต่ง และ  งานระหว่าง  
 ทีด่นิ ทีด่นิ โรงไฟฟ้า ส านักงาน อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ส านักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558          
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 37,552,064 2,837,823 537,242,112 10,137,826 1,115,587 2,556,085 18,305,090 - 609,746,587 
ซ้ือสินทรัพย ์ - - 70,000 - 616,279 1,687,482 - 10,898,623 13,272,384 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - - (1,866) (626) - - (2,492) 
โอนไปบญัชีอ่ืน - (20,215,318) - - - - - - (20,215,318) 
ค่าเส่ือมราคา - (60,345) (17,005,092) (224,691) (340,342) (852,792) (2,286,749) - (20,770,011) 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า-โอนมาจาก(ไป)บญัชีอ่ืน - 19,333,303 4,681,047 (3,159,461) (294,211) (140,356) (205,004) - 20,215,318 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 37,552,064 1,895,463 524,988,067 6,753,674 1,095,447 3,249,793 15,813,337 10,898,623 602,246,468 

          
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558          
ราคาทุน 37,552,064 3,141,059 872,007,952 11,206,916 2,669,914 7,067,518 21,236,363 10,898,623 965,780,409 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (363,582) (101,700,932) (1,293,781) (1,280,255) (3,677,369) (5,218,022) - (113,533,941) 

หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - (882,014) (245,318,953) (3,159,461) (294,212) (140,356) (205,004) - (250,000,000) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 37,552,064 1,895,463 524,988,067 6,753,674 1,095,447 3,249,793 15,813,337 10,898,623 602,246,468 

 



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
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15 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 
ตน้ทุนการกูย้มืจ  านวน 3.0 ลา้นบาท (พ.ศ. 2557 : 1.2 ลา้นบาท) ไดร้วมเป็นราคาทุนของสินทรัพยท่ี์ซ้ือเพิ่มในระหวา่งปีตน้ทุนการกูย้มืเกิดจาก
เงินกูย้มืท่ียมืมาเฉพาะเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ไดบ้นัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละรวมอยูใ่นรายการซ้ือ กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราการตั้งข้ึน
เป็นทุนร้อยละ 4.525 ถึงร้อยละ 4.75 ต่อปี (พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 5 ) ในการค านวณตน้ทุนท่ีรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์อตัราการตั้งข้ึนเป็น
ทุนดงักล่าวเป็นอตัราตน้ทุนการกูย้มืท่ีเกิดจริงจากเงินกูย้มืท่ีใชเ้ป็นเงินทุนในการก่อสร้างโครงการ 
 
ค่าเส่ือมราคารับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ตน้ทุนขาย 37.90 31.03 41.40 28.70 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4.00 3.00 3.37 3.51 

 41.90 34.03 44.77 32.21 

 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2557 ฝ่ายบริหารของบริษทัไดพ้ิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนแสงอาทิตยแ์ห่งหน่ึงเป็น
จ านวน 250 ลา้นบาท เน่ืองจากโรงไฟฟ้าดงักล่าวมีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนดงักล่าว
ค านวณจากมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยโ์ดยใชอ้ตัราคิดลดร้อยละ 6 
 
สินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงินท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่าซ่ึงรวมแสดงในรายการขา้งตน้ประกอบดว้ย ยานพาหนะ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาทุนของสินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน 20,526,000 20,526,000 20,526,000 20,526,000 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (4,935,877) (2,734,483) (4,935,877) (2,734,483) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 15,590,123 17,791,517 15,590,123 17,791,517 

 
บริษทัยอ่ยไดน้ าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 1,077 ลา้นบาท (พ.ศ. 2557 : 1,042 ลา้นบาท) งบการเงินเฉพาะบริษทั : 571 ลา้นบาท 
(พ.ศ. 2557 : 588 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัเงินกูย้มืท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์
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16 ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะใชป้ระโยชน์     
   ภายใน 12 เดือน 15,245,683 - 15,245,683 - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะใชป้ระโยชน์     
   เกินกวา่ 12 เดือน 90,739,685 109,635,743 90,027,424 109,067,611 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี - สุทธิ 105,985,368 109,635,743 105,273,107 109,067,611 
     

 

รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 109,635,743 96,840,622 109,067,611 96,833,858 

เพิ่ม / (ลด) ในก าไรหรือขาดทุน  (3,650,375) 12,795,121 (3,794,503) 12,233,753 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 105,985,368 109,635,743 105,273,108 109,067,611 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี 
 งบการเงนิรวม 

  การด้อยค่า  ผลต่างจากการ   
  ของทีด่นิ  จัดโครงสร้างการ   
  อาคารและ ผลประโยชน์ ด าเนินธุรกจิภายใต้   
 ขาดทุนสะสม อุปกรณ์ พนักงาน การควบคุมเดยีวกนั อ่ืนๆ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 104,461,710 4,043,064 542,836 - 588,133 109,635,743 
เพิ่ม / (ลด)ในก าไรหรือขาดทุน  - (4,043,064) 268,561 - 124,128 (3,650,375) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 104,461,710 - 811,397 - 712,261 105,985,368 

       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 - 108,504,774 - 338,493 1,662,218 110,505,485 
เพิ่ม / (ลด)เพิ่มในก าไรหรือขาดทุน  104,461,710 (104,461,710) 542,836 (338,493) (1,074,085) (869,742) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 104,461,710 4,043,064 542,836 - 588,133 109,635,743 
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16 ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม 

 ผลต่างจากการจัดโครงสร้าง  
 การด าเนินธุรกจิภายใต้  
 การควบคุมเดยีวกนั รวม 

 บาท บาท 
   

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (13,664,863) (13,664,863) 

เพิ่ม/ (ลด) ในก าไรหรือขาดทุน  13,664,863 13,664,863 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 - - 
 

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

  การด้อยค่า    
  ของทีด่นิ อาคาร ผลประโยชน์   
 ขาดทุนสะสม และอุปกรณ์ พนักงาน อ่ืนๆ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 104,461,711 4,043,063 542,837 20,000 109,067,611 

เพิ่ม / (ลด) ในก าไรหรือขาดทุน  - (4,043,063) 268,560 (20,000) (3,794,503) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 104,461,711 - 811,397 - 105,273,108 

      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 - 108,504,774 338,493 1,655,454 110,498,721 

เพิ่ม / (ลด) ในก าไรหรือขาดทุน  104,461,711 (104,461,711) 204,344 (1,635,454) (1,431,110) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 104,461,711 4,043,063 542,837 20,000 109,067,611 
 

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 ผลต่างจากการจัดโครงสร้าง  
 การด าเนินธุรกจิภายใต้  
 การควบคุมเดยีวกนั รวม 

 บาท บาท 
   

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (13,664,863) (13,664,863) 

เพิ่ม / (ลด) ในก าไรหรือขาดทุน  13,664,863 13,664,863 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 - - 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหกักลบกนัก็ต่อเม่ือสินทรัพย ์และหน้ีสินภาษีเงินไดด้งักล่าวเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีเดียวกนั ส าหรับงบแสดงฐานะการเงินรวม สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอตดับญัชีแสดงยอดรวมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินสุทธิ 
ในแต่ละบริษทั 
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16 ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี (ต่อ) 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีส าหรับรายการขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชส้ามารถใชสิ้ทธิทางภาษีไดใ้นอนาคตโดยจะรับรู้ไดไ้ม่เกินจ านวน
ท่ีเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีนั้น กลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดจ้  านวน 
26.05 ลา้นบาท (พ.ศ.2557 : 65.40 ลา้นบาท) ท่ีเกิดจากขาดทุนจ านวน 130 ลา้นบาท (พ.ศ.2557 : 327 ลา้นบาท) โดยท่ีขาดทุนทางภาษีดงักล่าว
อาจสามารถน าไปลดยอดกบัก าไรทางภาษีในอนาคตตามปีท่ีหมดประโยชน์ทางภาษี ดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะบริษัท 

 บาท บาท 
   

พ.ศ. 2560 4,473,417 - 

พ.ศ. 2561 125,763,567 115,911,340 

 130,236,984 115,911,340 

 
17 เจ้าหนีค่้าก่อสร้างและเจ้าหนีอ่ื้น 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 27 ข) - - 408,737 110,687 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเงินประกนัผลงาน 8,964,757 124,973,063 39,300 116,645 
เจา้หน้ีอ่ืน 2,325,267 5,747,310 547,470 3,811,088 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 23,216,172 20,257,190 3,060,920 10,340,395 

 34,506,196 150,977,563 4,056,427 14,378,815 

 
18 เงนิกู้ยืม 

 
18.1 หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 
 

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ครบก าหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 4,491,620 4,294,225 4,491,620 4,294,225 

ครบก าหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 3,828,455 8,320,075 3,828,454 8,320,075 

 8,320,075 12,614,300 8,320,074 12,614,300 



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
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18 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 
18.2 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

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

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนด     
   ช าระภายในหน่ึงปี 88,749,767 102,122,416 39,662,264 39,663,187 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนด     
   ช าระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 377,374,224 297,306,878 113,326,373 152,988,637 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนด 
   ช าระเกิน 5 ปี 134,305,461 18,539,474 - - 

 600,429,452 417,968,768 152,988,637 192,651,824 

 
การเคล่ือนไหวส าหรับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 วเิคราะห์ได้
ดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาตามบญัชีตน้ปี 417,968,768 528,315,010 192,651,824 528,315,010 
เงินกูย้มืเพิ่ม 290,620,010 231,784,969 - - 
การจ่ายคืนเงินกูย้มื (107,935,535) (338,767,500) (40,000,000) (336,000,000) 
ค่าธรรมเนียมทางการเงิน (1,146,200) (3,988,799) - - 

ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 922,409 625,088 336,813 336,814 

ราคาตามบญัชีส้ินปี 600,429,452 417,968,768 152,988,637 192,651,824 

 
บริษทัยอ่ยไดท้  าสัญญากูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงในวงเงินเงินกูย้ืมจ านวน 527 ลา้นบาท เพื่อใชใ้นการ
ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา เงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืขั้นต ่า
หกัส่วนต่างท่ีก าหนด (MLR - margin) ต่อปี โดยมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ส าหรับเงินกูย้มืระยะยาว ดงัน้ี จ  านวน 487 ลา้นบาทเป็นงวด
ทุก 3 เดือนเร่ิมตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2570 ตามอตัราร้อยละท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเงินกู ้จ านวน 32  
ลา้นบาทช าระภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 และจ านวน 8 ลา้นบาทช าระภายในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2559 



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

 

เงินกู้ยืมดงักล่าวค ้ าประกนัโดยการจ าน าและโอนสิทธิบญัชีเงินฝากธนาคารของกลุ่มบริษทั การจ านองและจ าน าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างและ
เคร่ืองจกัรของกลุ่มบริษทั การโอนสิทธิเรียกร้องตามสญัญาของโครงการทั้งหมดของกลุ่มบริษทั การจ าน าหุน้ของบริษทัท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ หุน้ท่ี
ถือโดยบริษทัยอ่ยบางส่วน และหุน้ของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัท่ีถือโดยบริษทั และค ้าประกนัโดยบริษทั กรรมการของบริษทัยอ่ยและผูถื้อหุน้ของ
บริษทัใหญ่ 
 

ภายใตส้ัญญาเงินกู ้กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การจ่ายเงินปันผล การลดทุนเรือนหุน้ การ
ควบหรือรวมกิจการกบันิติบุคคลอ่ืน การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีให้เป็นไปตาม
สญัญา เป็นตน้ 
 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

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

- เงินกูย้มืจากธนาคาร ร้อยละ 2.17 - 6.75 ร้อยละ 4.75 - 6.75 ร้อยละ 4.75 - 5.00 ร้อยละ 5.00 - 6.75 
- หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ร้อยละ 2.35 - 2.45 ร้อยละ 2.35 - 2.45 ร้อยละ 2.35 - 2.45 ร้อยละ 2.35 - 2.45 
 

ราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยาว มีดงัต่อไปน้ี 
 งบการเงนิรวม 

 ราคาตามบญัชี มูลค่ายุตธิรรม 

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

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 511,679,685 315,846,352 487,111,177 301,517,993 
 

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 ราคาตามบญัชี มูลค่ายุตธิรรม 

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

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 113,326,373 152,988,637 107,553,353 144,855,967 
 

มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืส่วนท่ีหมุนเวยีนมีมูลค่าเท่ากบัราคาตามบญัชี เน่ืองจากผลกระทบของอตัราคิดลดไม่มีสาระส าคญั  
 

มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืส่วนท่ีไม่หมุนเวยีนค านวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซ่ึงคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีอตัราร้อยละ 4.75 ถึงร้อยละ 
4.97  (พ.ศ. 2557 : อตัราร้อยละ 5.0 ถึงร้อยละ 5.04) และอยูใ่นขอ้มูลระดบั 2 ของล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม 
 

วงเงนิกู้ยืม 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกออกมาใชจ้  านวน 3.71 ลา้นบาท (พ.ศ. 2557 : 165.59 ลา้นบาท) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

61 

 
19 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 งบการเงนิรวมและ 
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

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

งบแสดงฐานะการเงิน   
   ผลประโยชน์บ าเหน็จบ านาญ   
   หน้ีสินในงบแสดงฐานะทางการเงิน 4,056,985 2,714,184 

   
ก าไรหรือขาดทุนท่ีรวมอยูใ่นก าไรจากการด าเนินงาน   
   เน่ืองจากผลประโยชน์บ าเหน็จบ านาญ   
 1,342,801 1,259,451 

 
รายการเคล่ือนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวร้ะหวา่งปีมีดงัน้ี 
 งบการเงนิรวมและ 
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

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

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,714,184 1,692,465 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,254,869 1,195,661 
ตน้ทุนบริการในอดีต - 206,840 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 87,932 87,420 
 4,056,985 3,182,386 
การวดัมูลค่าใหม่   
ก าไรท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง   
   ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ - (674,804) 
ขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง   
   ขอ้สมมติทางการเงิน - 493,414 
ผลก าไรท่ีเกิดจากประสบการณ์ - (56,342) 

 - (237,732) 
จ่ายช าระผลประโยชน์  - (230,470) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 4,056,985 2,714,184 
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ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวมและ 
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

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

อตัราคิดลด 3.24 3.24 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน 3.00 - 4.00 3.00 - 4.00 
 
การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 

 

 

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการ 
ผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว้ 

 การเปลีย่นแปลงในข้อสมมติ การเพิม่ขึน้ของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 
    

อตัราคิดลด ร้อยละ 0.50 ลดลง ร้อยละ 5.85 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 6.30 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 0.50 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 6.23 ลดลง ร้อยละ 5.84 

 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งอิงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทางปฏิบติัสถานการณ์ดงักล่าวยาก 
ท่ีจะเกิดข้ึน และการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสมัพนัธ์กนั ในการค านวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์
ท่ีก าหนดไวท่ี้มีต่อการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ชว้ธีิเดียวกบั (มูลค่าปัจจุบนัของภาะผกูพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวค้  านวณ
ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method)) ณวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน)ในการค านวณหน้ีสินบ าเหน็จ
บ านาญท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
วธีิการและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท าการวเิคราะห์ความอ่อนไหวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจากปีก่อน 
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กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงในหลายๆดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายท่ีุก าหนดไว ้โดยความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญัมีดงัต่อไปน้ี 
 

การเปล่ียนแปลงในอตัรา
ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของพนัธบตัร 

อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของพนัธบตัรรัฐบาล ท่ีลดลงจะท าใหห้น้ีสินของโครงการเพิ่มสูงข้ึน 
 

  

ความเส่ียงจากภาวะเงินเฟ้อ ภาระผกูพนัโครงการบ าเหน็จบ านาญบางส่วนไดผ้กูอยูก่บัภาวะเงินเฟ้อ โดยเงินเฟ้อท่ีเพิ่มข้ึนจะท าใหมี้ 
ภาระหน้ีสินเพิ่มข้ึน  

 
ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คือ 26.06 ปี 

 
การวเิคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายท่ีุไม่มีการคิดลด: 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ - - 351,157 97,793,420 98,144,577 
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20 ทุนเรือนหุ้น 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 

  ทุนทีอ่อก    
 ทุนจดทะเบยีน และช าระแล้ว  ส่วนเกนิ  
 จ านวนหุ้น จ านวนหุ้น หุ้นสามญั มูลค่าหุ้น รวม 
 สามญั สามญั บาท บาท บาท 
      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 1,365,000,000 1,021,219,408 1,021,219,408 - 1,021,219,408 
การออกหุน้  450,000,000 793,780,592 793,780,592 1,266,097,322 2,059,877,914 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 1,815,000,000 1,815,000,000 1,815,000,000 1,266,097,322 3,081,097,322 
ชดเชยผลขาดทุนสะสม - - - (538,543,049) (538,543,049) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 1,815,000,000 1,815,000,000 1,815,000,000 727,554,273 2,542,554,273 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 หุ้นจดทะเบียนทั้งหมดไดแ้ก่หุ้นสามญั 1,815,000,000 หุ้น (พ.ศ. 2557 : 1,815,000,000 หุ้น) ซ่ึงมีมูลค่าหุ้นละ 1 บาท  
โดยมีหุน้สามญัจ านวน 1,815,000,000 หุน้ ท่ีไดอ้อกและช าระเตม็มูลค่าแลว้ (พ.ศ. 2557 : 1,815,000,000 หุน้) 
 
เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการชดเชยผลขาดทุนสะสม จ านวน 538.54 ลา้นบาท โดยการ
หกัจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ ซ่ึงจะท าใหบ้ริษทัไม่มีผลขาดทุนสะสม และคงเหลือส่วนเกินมูลค่าหุน้จ  านวน 727.55 ลา้นบาท 
 

21 รายได้อ่ืน 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

  ตามทีป่รับใหม่   

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินปันผลรับ 47 - 416,850,083 47,250,004 
ก าไรจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     

   เป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - 450,000,000 - - 

รายไดค่้าเช่า 1,641,331 180,000 1,359,308 180,000 

รายไดค่้าบริการ 424,051 - 424,052 - 

ดอกเบ้ียรับ 22,038,405 5,869,652 21,770,406 5,824,147 

ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 3,203 560,748 - 560,747 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 8,055,842 1,141,019 6,565,990 27,900 

ก าไรท่ีรับรู้จากการจ าหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือ่คา้ 2,449,307 198,094 2,449,307 198,094 

รายไดอ่ื้น 5,565,138 141,452 4,310,723 141,449 

 40,177,324 458,090,965 453,729,869 54,182,341 
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22 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 
รายการบางรายการท่ีรวมอยูใ่นก าไรจากการด าเนินงาน สามารถแยกตามลกัษณะไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินเดือนและค่าแรง และผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 79,449,019 68,003,289 79,449,019 68,003,289 
ค่าเส่ือมราคา 41,898,950 34,027,453 20,770,011 32,213,674 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - 250,000,000 - 250,000,000 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 2,491 - 2,491 - 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - 73,766 - - 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 1,467,522 904,761 1,213,694 903,933 
ค่าธรรมเนียมทางดา้นวชิาชีพ 24,292,613 5,183,949 21,282,098 3,664,755 

 
23 ต้นทุนทางการเงนิ 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ดอกเบ้ียจ่าย     
   บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 363,698 - 363,698 
   สถาบนัการเงิน 26,110,793 27,253,570 9,367,812 31,250,465 
ค่าธรรมเนียมเงินกูธ้นาคาร 1,594,062 1,649,166 336,813 1,126,813 

อ่ืนๆ 142,316 12,786 - - 

รวมตน้ทุนทางการเงิน 27,847,171 29,279,220 9,704,625 32,740,976 
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24 ภาษเีงนิได้ 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษเีงนิได้     
ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 16,029 - - - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (หมายเหตุ 16) 3,650,375 (12,795,121) 3,794,503 (12,233,753) 
     

รวมรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษเีงนิได้ 3,666,404 (12,795,121) 3,794,503 (12,233,753) 
 

ภาษีเงินไดส้ าหรับก าไรก่อนหกัภาษีของกลุ่มบริษทัมียอดจ านวนเงินท่ีแตกต่างจากการค านวณก าไรทางบญัชีคูณกบัอตัราภาษี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี: 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี 530,263,773 568,526,997 329,185,365 (350,850,180) 
     

ภาษีค านวณจากอตัราภาษีร้อยละ 15 และร้อยละ 17      
   และร้อยละ 20 (พ.ศ. 2557 : ร้อยละ20) 106,052,754 113,705,399 65,837,073 (70,170,036) 
ผลกระทบ :     
   ผลต่างจากอตัราภาษี (16,521) - - - 
   ผลการด าเนินงานของบริษทัร่วมและการร่วมคา้สุทธิ     
      จากภาษี (119,315,747) (102,002,786) - - 
   ภาษีเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามบตัรส่งเสริมการลงทุน (4,968,918) (290,451) - - 
   รายไดท่ี้ถือเป็นรายไดต้ามประมวณรัษฎากร 2,577,964 165,275 2,515,387 1,589,733 
   รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี - - (83,370,017) (9,450,000) 
   ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษี 3,155,740 58,775,126 2,133,005 58,856,401 
   ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัภาษีไดเ้พิ่มข้ึน (4,354,577) (124,261,111) (3,120,584) (122,386,829) 
   ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพย ์     
      ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16,492,646 1,786,448 15,756,576 - 
   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
      ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ 4,043,063 129,326,979 4,043,063 129,326,979 

   ก าไรจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทุน - (90,000,000) - - 

ภาษีเงินได ้ 3,666,404 (12,795,121) 3,794,503 (12,333,753) 
 

อตัราภาษีเงินไดถ้วัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัคิดเป็นร้อยละ 0.70  (พ.ศ. 2557 : ร้อยละ (2.20)) การเพิ่มข้ึนเกิดจากรายการก าไรจากการเปล่ียนสถานะ
เงินลงทุนซ่ึงแสดงรวมไวใ้นรายไดอ่ื้นในงบการเงินรวมปีพ.ศ. 2557 ท่ีปรับใหม่ 
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25 การส่งเสริมการลงทุน 

 
กลุ่มบริษทัไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามบตัรส่งเสริมการลงทุนหลายฉบบัส าหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจาก
ความร้อนแสงอาทิตย ์กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคาและกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ตามล าดบั  
 
ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 
(วนัเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย)์ และไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมในอตัราร้อยละ 50 ของอตัรา
ปกติซ่ึงมีก าหนด 5 ปีนบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดไดรั้บยกเวน้ภาษี 
 
รายไดจ้ากการขายและรายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าของบริษทั และบริษทัยอ่ย ท่ีแสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 เป็นรายไดท่ี้เกิดจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนทั้งจ  านวน 
 

26 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 
 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัด้วยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย 
ถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้ในระหวา่งปี (หมายเหตุ 20) 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

  ตามทีป่รับใหม่   

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

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปีท่ีเป็นของ     
   ผูถื้อหุน้ของบริษทั 551,075,394 581,559,850 325,390,862 (338,378,695) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ (หุน้) 1,815,000,000 1,404,636,807 1,815,000,000 1,404,636,807 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.30 0.41 0.18 (0.24) 

 
บริษทัไม่มีหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดท่ีออกในระหวา่งปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 
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27 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  

 
บริษทัถูกควบคุมโดย บริษทั พี.เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศไทย บริษทัใหญ่ดงักล่าวถือหุ้นในบริษทัคิดเป็นจ านวนร้อยละ 43 
จ านวนหุน้ท่ีเหลือร้อยละ 57 ถือโดย บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) และ บุคคลทัว่ไป รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและ
เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ท่ีส าคญัไดเ้ปิดเผยใน หมายเหตุ 13 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
ก) รายได้จากการขายและบริการ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  ตามทีป่รับใหม่   
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษัทย่อย     
   รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 4,252,704 3,496,930 

   รายไดค่้าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา - - 1,215,058 113,409 

 - - 5,467,762 3,610,339 

     
กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั     
   รายไดค่้าบริหารจดัการ 36,808,625 35,055,833 36,808,625 35,055,833 
   รายไดค่้าเช่า 432,000 180,000 432,000 180,000 
   รายไดอ่ื้น 712,403 - 712,403 - 

   เงินปันผลรับ 47 - 416,850,083 47,250,004 

    37,953,075 35,235,833 454,803,111 82,485,837 

     
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
   รายไดค่้าเช่า 208,417 - 208,417 - 
   รายไดค่้าบริการ 138,944 - 138,944 - 

   รายไดอ่ื้น 30,765 45,329 30,765 45,329 

 378,126 45,329 378,126 45,329 
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27 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ข) ยอดค้างช าระทีเ่กดิจากการซ้ือ/ขายสินค้าและบริการ 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

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

 บาท บาท บาท บาท 

ลูกหนีแ้ละเงนิทดรองจ่ายแก่กจิการ     
   ทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 11)     
    บริษทัยอ่ย 1,626,729 - 51,989,224 61,147,733 
    กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 3,374,275 3,176,228 3,374,275 3,176,228 

 5,001,004 3,176,228 55,363,499 64,323,961 

     
เงนิปันผลค้างรับ (หมายเหตุ 11)     

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

     
เจ้าหนีก้จิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 17)     

    บริษทัยอ่ย - - 408,737 110,687 

 
ค) เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษทัย่อย 

 
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 
   

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 240,399,141 68,453,208 
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27 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
ค) เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษทัย่อย (ต่อ) 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 
   

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558   
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 68,453,208 - 
เงินใหกู้ย้มืเพิ่มระหวา่งปี 298,414,637 124,136,541 
เงินกูจ่้ายคืนระหวา่งปี (132,353,208) (55,683,333) 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน 5,884,504 - 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 240,399,141 68,453,208 

 
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยอยูใ่นรูปของตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีมีก าหนดช าระคืนภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยไม่มีการคิดดอกเบ้ีย 

 
ง) ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญัของกจิการ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  ตามทีป่รับใหม่   
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 24,168,000 27,992,050 24,168,000 27,992,050 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,111,639 967,617 1,111,639 967,617 

 25,279,639 28,959,667 25,279,639 28,959,667 
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28 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ในภายหน้า 
 

28.1 สัญญาขายไฟฟ้า 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บริษทั บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีสัญญาขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) และ
การไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) จ านวน 25 สัญญา (พ.ศ. 2557 : 25 สัญญา)  ปัจจุบันบริษทั  บริษัทย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน 
ไดด้ าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟภ. แลว้ตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาขายไฟฟ้าจ านวน 25 สญัญา  
 
สัญญาขายไฟฟ้าของบริษทั และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัก าหนดใหบ้ริษทั และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัขายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ตามจ านวน
และราคาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา โดยมีระยะเวลา 5 ปี เเละต่อสัญญาโดยอตัโนมติัคร้ังละ 5 ปี จนกว่าจะมีการยติุสัญญา นอกจากน้ี ในการ
ขายไฟฟ้าให ้กฟภ. บริษทั และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดรั้บการสนบัสนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าจาก กฟภ. จ านวน 6.50 ถึง 8 บาทต่อ
กิโลวตัต-์ชัว่โมง เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์
 
สัญญาขายไฟฟ้าของบริษทัย่อยไดก้ าหนดให้บริษทัย่อยขายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคาให้แก่ กฟภ. และ กฟน.  
ในอตัราการรับซ้ือไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) โดยมีระยะเวลา 25 ปีนบัตั้งแต่เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2556 
 

28.2 ภาระผูกพนัทีเ่ป็นข้อผูกตามสัญญาเช่าด าเนินงาน - กรณทีีก่ลุ่มบริษทัเป็นผู้เช่า 
 

ก) บริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคารส านกังาน รถยนต ์อุปกรณ์ และการเช่าพื้นท่ี
ส่วนหลงัคา-ดาดฟ้า และพื้นท่ีอ่ืนๆ ของอาคารเพื่อใช้เป็นสถานท่ีติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย ์อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่  
3 ถึง 26 ปี 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 บริษทัและบริษทัย่อยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต
ทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภายใน 1 ปี 15,346,783 11,387,574 4,869,200 1,949,320 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 50,525,145 37,507,388 7,460,300 1,779,100 

มากกวา่ 5 ปี 198,841,131 169,380,523 - - 

 264,713,059 218,275,485 12,329,500 3,728,420 

 
ภายใตส้ัญญาเช่าพื้นท่ีส่วนหลงัคา-ดาดฟ้าและพื้นท่ีอ่ืน ๆ ของอาคารบางสัญญา บริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าเช่าในอตัรา 
ร้อยละของยอดขาย หรือตามจ านวนเงินขั้นต ่าตามสญัญา แลว้แต่จ านวนเงินใดจะสูงกวา่ 
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28 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ในภายหน้า (ต่อ) 
 

28.2 ภาระผูกพนัทีเ่ป็นข้อผูกตามสัญญาเช่าด าเนินงาน - กรณทีีก่ลุ่มบริษทัเป็นผู้เช่า (ต่อ) 
 

ข) บริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาวา่จา้งท่ีปรึกษาทางการเงินในการใหค้  าปรึกษาและด าเนินการต่างๆเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจพลงังาน 
โดยมีค่าท่ีปรึกษาตอ้งจ่ายตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา 

 
ค) กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีภาระผูกพนัตามสัญญาบริหารจดัการกบัผูร่้วมคา้อ่ืน เป็นจ านวนเงินประมาณ 5 ลา้นบาทต่อปี (ตาม

สัดส่วนของบริษทัท่ีมีในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าว) สัญญาดงักล่าวมีอาย ุ10 ปี นบัตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 โดย
ค่าบริหารจดัการดงักล่าวจะปรับเพิ่มข้ึนปี ละคร้ังตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา ซ่ึงในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 
2558 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีค่าบริหารจดัการท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายภายใตส้ัญญาดงักล่าวเป็นจ านวนเงินทั้งหมด 3 ลา้นบาท  
(พ.ศ. 2557 : 3 ลา้นบาท)  

 
ง) กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีภาระผกูพนัตามสัญญาจา้งออกแบบวิศวกรรม จดัหาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าจ านวนสามแห่งกบับริษทั

แห่งหน่ึงจ านวนไม่เกิน 90 ลา้นบาท (พ.ศ. 2557 : 138 ลา้นบาท) ซ่ึงกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัตอ้งจ่ายช าระหากปริมาณพลงังาน
ไฟฟ้าส่วนท่ีขายเขา้ระบบไดจ้ริงในแต่ละปีสูงกวา่ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีบริษทัดงักล่าวไดรั้บประกนัเอาไวต้ามอตัราท่ีระบุไวใ้น
สญัญา เป็นระยะเวลา 10 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์

 
จ) กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีภาระผูกพนัตามสัญญาบริการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าจ านวนเจ็ดแห่งกบับริษทัแห่งหน่ึง

เป็นจ านวนเงินประมาณ 5 ล้านบาทต่อปี (ตามสัดส่วนของบริษทัท่ีมีในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดังกล่าว) สัญญาดังกล่าว 
มีอาย ุ10 ปีนบัตั้งแต่วนัเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์

 
ฉ) กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีภาระผูกพนัตามสัญญาจา้งตรวจสอบและติดตามผลการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าจ านวน 

สิบแห่งกบับริษทัแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงินประมาณ 1 ลา้นบาทต่อปี (พ.ศ. 2557 : 1 ลา้นบาทต่อปี) สัญญาดงักล่าวมีอายุ 7 ปี
นบัตั้งแต่วนัเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์

 
28.3 การค า้ประกนั 

 
ก) บริษทัค ้าประกนัวงเงินกูแ้ละวงเงินสินเช่ือใหแ้ก่บริษทัยอ่ยในวงเงิน 690 ลา้นบาท (พ.ศ. 2557 : 397 ลา้นบาท)  
 
ข) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บริษทั และ บริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทั และ บริษทัย่อย

เหลืออยูเ่ป็นจ านวน 9 ลา้นบาท (พ.ศ. 2557 : 11 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ 
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28 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ในภายหน้า (ต่อ) 
 

28.4 คดฟ้ีองร้อง 
 
บริษทัถูกผูถื้อหุ้นรายหน่ึงฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการท่ีบริษทัได้น าหุ้นของผูถื้อหุ้นดงักล่าวท่ียงัคา้งช าระเงินค่าหุ้นอยู่ออก 
ขายทอดตลาด โดยมีทุนทรัพยจ์  านวน 1,000 ลา้นบาท ซ่ึงศาลแพ่งกรุงเทพใตไ้ดมี้ค าพิพากษายกฟ้องเม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคมพ.ศ. 2556 
และต่อมาศาลอุทธรณ์ได้มีค  าพิพากษาเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ให้ศาลชั้นตน้พิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดีโดย
ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 
 
เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ศาลอาญากรุงเทพใตไ้ดมี้ค าพิพากษายกฟ้องคดีอาญาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการฟ้องเพิกถอนการขายทอดตลาดหุน้
ดงักล่าวขา้งตน้ รวมถึงไดมี้ค าสั่งสั่งให้จ  าหน่ายคดีแพ่งท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญาดงักล่าวออกจากสารบบความ และเม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม  
พ.ศ. 2558 ศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าพิพากษายนืตามค าพิพากษาของศาลชั้นตน้ใหย้กฟ้องคดีอาญาดงักล่าว ดงันั้น ฝ่ายบริหารของบริษทัจึงเช่ือวา่
บริษทัจะไม่ไดรั้บความเสียหายจากคดีท่ีมีการฟ้องร้องดงักล่าว 
 

29 เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ 
 
เม่ือวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการลงทุนใหม่ในประเทศญ่ีปุ่นเป็นจ านวนเงิน 1,960  
ลา้นเยนญ่ีปุ่น เพื่อสร้างโรงไฟฟ้าซ่ึงมีก าลงัการผลิต 17.50 เมกกะวตัต ์และอนุมติัใหเ้ขา้ท าสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวโดยด ารงสัดส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้ 3:1 เป็นอยา่งนอ้ย   
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