
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) 
 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษทั ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลง 
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะบริษทั และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด 
เฉพาะบริษทัส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ของบริษทั ไทย โซล่าร์  
เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ
เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี 
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงิน 
และบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน  การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐาน 
การสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้
จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 

ข้อสรุป 
 

ข้าพเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง  
งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
 
 
 
 

ขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 

กรุงเทพมหานคร 
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
 

ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและ 
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2559 



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 649,416,463 337,425,538 103,343,105 241,190,936
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชร้ะยะสั้น 6 35,753,248 25,091,922 - 551,565
เงินลงทุนชัว่คราว 7 - 566,807,209 - 566,807,209
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 169,283,013 47,559,313 199,744,591 77,940,169
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลอ่ืน 122,918,600 - - -
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 16 ค) - - 926,775,034 240,399,141
ภาษีมูลค่าเพิม่รอขอคืน 58,999,313 41,490,867 1,206,187 1,806,954
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 11,844,782 5,227,588 3,248,992 3,188,051

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,048,215,419 1,023,602,437 1,234,317,909 1,131,884,025

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชร้ะยะยาว 6 396,050,000 159,131,000 396,050,000 159,131,000
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 - - 1,148,348,881 596,013,731
เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 10 1,548,543,575 1,476,668,878 350,000,130 350,000,130
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 169,542 - 169,542 -
อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 88,399,605 88,399,605 88,399,605 88,399,605
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 2,865,752,098 1,977,474,403 587,568,601 602,246,468
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 107,556,381 105,985,368 105,516,975 105,273,108
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 242,844,227 3,621,380 3,408,569 3,604,897
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 24,574,322 9,511,637 1,908,100 3,328,099

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,273,889,750 3,820,792,271 2,681,370,403 1,907,997,038

รวมสินทรัพย์ 6,322,105,169 4,844,394,708 3,915,688,312 3,039,881,063

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั

กรรมการ ______________________________________     กรรมการ ______________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

2



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 696,277,054 152,949,889 696,277,054 -
เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเจา้หน้ีอ่ืน 13 139,467,437 34,506,196 119,019,345 4,056,427
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14.1 4,645,735 4,491,620 4,645,735 4,491,620

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาว
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14.2 68,488,390 88,749,767 - 39,662,264

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 173,500 - - -
เงินกูย้มืระยะสั้น 102,918,600 - - -
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 584,622 67,921 - -
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 2,526,491 3,662,941 1,205,913 2,441,805

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,015,081,829 284,428,334 821,148,047 50,652,116

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 14.1 324,700 3,828,455 324,700 3,828,454
เงินกูย้มืระยะยาว 14.2 784,724,023 511,679,685 - 113,326,373
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16 ง) - - 22,500,000 -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 5,276,325 4,056,985 5,276,325 4,056,985
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 1,474,888 - - -
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 72,000 72,000 72,000 72,000

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 791,871,936 519,637,125 28,173,025 121,283,812

รวมหนีสิ้น 1,806,953,765 804,065,459 849,321,072 171,935,928

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั

3



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
   หุน้สามญัจาํนวน 1,815,000,000  หุน้ 

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

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้
   หุน้สามญัจาํนวน 1,815,000,000  หุน้ 

   มูลค่าท่ีชาํระหุน้ละ 1 บาท 1,815,000,000 1,815,000,000 1,815,000,000 1,815,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 727,554,273 727,554,273 727,554,273 727,554,273
กาํไรสะสม 1,757,832,932 1,473,294,160 523,812,967 325,390,862
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 117,753,123 24,478,025 - -

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 4,418,140,328 4,040,326,458 3,066,367,240 2,867,945,135
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 97,011,076 2,791 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,515,151,404 4,040,329,249 3,066,367,240 2,867,945,135

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,322,105,169 4,844,394,708 3,915,688,312 3,039,881,063

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั

4



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559

30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขาย 42,268,345 25,301,826 21,466 135,417
รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพิม่ราคารับซ้ือไฟฟ้า - 28,800 - 28,800
รายไดค่้าบริหารจดัการ 9,818,107 9,707,675 13,324,821 10,957,514
ตน้ทุนขายและบริการ (34,978,323) (32,394,233) (18,850,444) (22,743,992)

กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 17,108,129 2,644,068 (5,504,157) (11,622,261)
รายไดเ้งินปันผล 16 ก) - 24 103,250,018 253,750,045
รายไดอ่ื้น 17 3,027,261 14,348,685 2,617,595 14,224,431
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (32,456,691) (19,318,362) (24,383,500) (16,878,488)
ตน้ทุนทางการเงิน (11,824,683) (6,898,073) (4,587,598) (2,283,644)
ส่วนแบ่งกาํไรจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 127,412,841 133,915,598 - -

กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 103,266,857 124,691,940 71,392,358 237,190,083
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (217,085) 201,146 81,287 67,138

กําไรสําหรับงวด 103,049,772 124,893,086 71,473,645 237,257,221

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด
รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เป็นกาํไร
   ขาดทุนในภายหลงั
   ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 4,970,703 26,501,014 - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 108,020,475 151,394,100 71,473,645 237,257,221

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 103,516,163 124,893,086 71,473,645 237,257,221
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (466,391) - - -

103,049,772 124,893,086 71,473,645 237,257,221

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 106,055,323 151,394,100 71,473,645 237,257,221
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,965,152 - - -

108,020,475 151,394,100 71,473,645 237,257,221

กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.06 0.07 0.04 0.13

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั

5



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559

30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขาย 121,374,921 60,526,831 757,974 2,815,294
รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพิม่ราคารับซ้ือไฟฟ้า 925,440 4,403,520 925,440 4,403,520
รายไดค่้าบริหารจดัการ 28,830,949 28,275,686 36,117,663 31,067,423
ตน้ทุนขายและบริการ (107,235,255) (87,681,932) (58,578,201) (66,224,832)

กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 43,896,055 5,524,105 (20,777,124) (27,938,595)
รายไดเ้งินปันผล 16 ก) - 47 358,750,066 416,850,083
รายไดอ่ื้น 17 42,098,210 36,746,369 41,448,073 34,839,188
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (91,303,764) (64,880,550) (63,232,541) (58,297,600)
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (399,969) (4,038) (399,969) -
ตน้ทุนทางการเงิน (31,439,462) (18,985,948) (8,716,622) (7,435,248)
ส่วนแบ่งกาํไรจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 10 430,624,763 447,450,212 - -

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 393,475,833 405,850,197 307,071,883 358,017,828
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 15 (509,806) 330,592 243,868 201,423

กําไรสําหรับงวด 392,966,027 406,180,789 307,315,751 358,219,251

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด
รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เป็นกาํไรหรือ
   ขาดทุนในภายหลงั
   ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 95,706,640 28,550,996 - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 488,672,667 434,731,785 307,315,751 358,219,251

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 393,432,418 406,180,789 307,315,751 358,219,251
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (466,391) - - -

392,966,027 406,180,789 307,315,751 358,219,251

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 486,707,516 434,731,785 307,315,751 358,219,251
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,965,151 - - -

488,672,667 434,731,785 307,315,751 358,219,251

กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.22 0.22 0.17 0.20

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั
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บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ผู้ถือหุ้น รวมส่วน
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า กําไร(ขาดทุน) การแปลงค่า ของผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสียที่

เรียกชําระแล้ว หุ้นสามัญ สะสม งบการเงิน บริษทัใหญ่ ไม่มีอํานาจควบคุม รวม
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 1,815,000,000 1,266,097,322 408,153,742 - 3,489,251,064 - 3,489,251,064
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด
ชดเชยผลขาดทุนสะสมโดยการหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ - (538,543,049) 538,543,049 - - - -
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - 406,180,789 28,550,996 434,731,785 - 434,731,785

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 1,815,000,000 727,554,273 1,352,877,580 28,550,996 3,923,982,849 - 3,923,982,849

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 1,815,000,000 727,554,273 1,473,294,160 24,478,025 4,040,326,458 2,791 4,040,329,249

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด
เงินปันผลจ่าย 19 - - (108,893,646) - (108,893,646) - (108,893,646)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - 393,432,418 93,275,098 486,707,516 1,965,151 488,672,667
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมซื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - 95,043,134 95,043,134

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 1,815,000,000 727,554,273 1,757,832,932 117,753,123 4,418,140,328 97,011,076 4,515,151,404

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

7

ข้อมูลทางการเงินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559

ทุนเรือนหุ้น
ทีอ่อกและ ส่วนเกินมูลค่า กําไร(ขาดทุน)

เรียกชําระแล้ว หุ้นสามัญ สะสม รวม
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด
ชดเชยผลขาดทุนสะสมโดยการหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ - (538,543,049) 538,543,049 -
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - 358,219,251 358,219,251

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2558 1,815,000,000 727,554,273 358,219,251 2,900,773,524

ยอดยกมาต้นปี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559 1,815,000,000 727,554,273 325,390,862 2,867,945,135

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด
เงินปันผลจ่าย 19 - - (108,893,646) (108,893,646)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - 307,315,751 307,315,751

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559 1,815,000,000 727,554,273 523,812,967 3,066,367,240

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้
8

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จาํกัด (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559

30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 393,475,833 405,850,197 307,071,883 358,017,828
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย 11,12 45,233,367 28,347,307 16,039,865 15,453,990
ส่วนแบ่งกาํไรจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 10 (430,624,763) (447,450,212) - -
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,219,340 1,007,115 1,219,340 1,007,115
ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 1,676,666 - 1,676,666 -
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - (134,032) (38,193,217) (8,639,401)
ขาดทุน (กาํไร) จากเงินลงทุนชัว่คราวท่ียงัไม่เกิดข้ึน 7 399,969 (493,603) 399,969 (493,603)
เงินปันผลรับ - (47) (358,750,066) (416,850,083)
ดอกเบ้ียรับ 17 (6,573,433) (18,147,935) (6,028,451) (17,961,632)
ตน้ทุนทางการเงิน 31,439,462 18,985,948 8,716,622 7,435,248

36,246,441 (12,035,262) (67,847,389) (62,030,538)
การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (19,263,688) (14,843,228) (19,748,275) 8,829,014
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน - - 600,767 (2,026,010)
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (13,170,513) (8,602,124) 960,485 (18,646,664)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,441,965 (1,366,771) 1,420,000 1,426,018
เจา้หน้ีอ่ืน 12,365,042 10,965,328 12,287,243 3,733,647
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,317,280) (40,191,049) (1,235,892) (41,122,253)

เงินสด(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 16,301,967 (66,073,106) (73,563,061) (109,836,786)
หกั   จ่ายภาษีเงินได้ (1,120,682) (1,453,570) (1,021,426) (1,322,290)

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมการดาํเนินงาน 15,181,285 (67,526,676) (74,584,487) (111,159,076)

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จาํกัด (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559

30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายท่ีซ้ือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า 9 (115,807,468) - - -
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชเ้พิ่มข้ึน (245,710,158) (18,366,080) (236,367,436) (15,314,013)
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (242,607,505) (1,274,202,543) (242,607,505) (1,274,202,543)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 809,014,746 1,776,667,877 809,014,746 1,776,667,876
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลอ่ืน (102,918,600) - - -
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16 ค) - (188,736,779) (676,757,523) (298,414,637)
รับชาํระเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16 ค) - - 28,574,789 132,353,208
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 - - (449,575,150) (352,340,987)
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว (169,542) - (169,542) -
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนอ่ืน - (243,878,909) - -
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (903,797,825) (342,017,561) (1,107,391) (12,531,107)
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,779,130) - (1,779,130) -
เงินมดัจาํซ้ือท่ีดิน (1,788,581) - - -
ดอกเบ้ียรับ 7,363,440 20,953,027 7,222,323 20,809,435
เงินปันผลรับ 255,500,048 210,350,042 255,500,048 210,350,042

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (542,700,575) (59,230,926) (508,051,771) 187,377,274

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 543,327,165 - 696,277,054 -
เงินกูย้มืระยะสั้น 102,918,600 - - -
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน 16 ง) - - 45,000,000 -
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16 ง) - - (22,500,000) -
จ่ายคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (3,581,478) (3,581,478) (3,581,478) (3,581,478)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 14.2 444,720,412 272,899,916 - -
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว 14.2 (192,965,540) (77,159,079) (154,000,000) (20,000,000)
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 3,134 - - -
จ่ายเงินปันผล 19 (108,893,646) - (108,893,646) -
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงิน (41,725,072) (22,422,201) (7,513,503) (6,834,857)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 743,803,575 169,737,158 444,788,427 (30,416,335)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 216,284,285 42,979,556 (137,847,831) 45,801,863
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 337,425,538 7,210,028 241,190,936 4,061,247
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในการแปลงค่างบการเงิน 95,706,640 28,550,996 - -

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดส้ินงวด 649,416,463 78,740,580 103,343,105 49,863,110

รายการท่ีไม่ใช่เงนิสด

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระสาํคญัมีดงัน้ี
การลงทุนในบริษทัยอ่ย โดยยงัมิไดช้าํระเงิน 101,760,000 - 102,760,000 -

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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1 ข้อมูลทั่วไป 

 
บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และเป็นบริษทั 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  มีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 
 
เลขท่ี 3199 อาคารมาลีนนทท์าวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทั บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัวา่ “กลุ่มบริษทั” 
 
การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั คือ การผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์หแ้ก่ภาครัฐและเอกชน 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหว่างกาลไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี  
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหว่างกาลท่ีน าเสนอน้ีได้รับการสอบทานแต่ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 
2.1 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงนิ 

 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหว่างกาลไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง
ทั่วไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ .ศ . 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใต้
พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย
การจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงิน ขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด) ไดจ้ดัท าใหเ้ป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์ตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย  ์ส่วนหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินจัดท าเป็นแบบย่อ 
ให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 34 เร่ือง “งบการเงินระหว่างกาล” และไดเ้พิ่มหมายเหตุประกอบขอ้มูล 
ทางการเงินตามข้อก าหนดในประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท่ี์ออกภายใต้
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากขอ้มูล 
ทางการเงินระหว่างกาลภาษาไทยท่ีจดัท าตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กันหรือมีการตีความแตกต่างกัน  
ใหใ้ชข้อ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.1 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงนิ (ต่อ) 

 
นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัท า
งบการเงินส าหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
 
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบั
การแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลก าไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะได ้
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั 
 
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 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3  เร่ือง การรวมธุรกิจ 
   (ปรับปรุง 2558)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8  เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 
   (ปรับปรุง 2558)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10  เร่ือง งบการเงินรวม 
   (ปรับปรุง 2558)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12  เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
   (ปรับปรุง 2558)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
   (ปรับปรุง 2558)  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ไดก้ าหนดใหมี้ความชดัเจนข้ึนเก่ียวกบั
การปรับราคาตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเส่ือมราคาสะสม ในกรณีท่ีกิจการใชว้ธีิการตีราคาใหม่ 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558)  เร่ืองผลประโยชน์พนักงาน ได้มีการอธิบายเก่ียวกบัวิธีการปฏิบติั 
ทางบัญชีส าหรับเงินสมทบจากพนักงานหรือบุคคลท่ีสามแก่โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวใ้ห้ชัดเจนข้ึน  
การปรับปรุงดงักล่าวให้ความแตกต่างระหว่าง เงินสมทบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการท่ีเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบญัชี 
ท่ีเงินสมทบนั้นเกิดข้ึนเท่านั้น และเงินสมทบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการท่ีมากกวา่หน่ึงรอบระยะเวลาบญัชี 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  
ไดร้วมกิจการท่ีให้บริการดา้นผูบ้ริหารส าคญัแก่กิจการท่ีรายงาน หรือแก่บริษทัใหญ่ของกิจการท่ีรายงาน ซ่ึงกิจการ
ตอ้งเปิดเผยจ านวนเงินท่ีกิจการไดจ่้ายใหแ้ก่กิจการท่ีใหบ้ริการดา้นผูบ้ริหารส าคญั 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองงบการเงินเฉพาะกิจการให้กิจการท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุน 
ท่ีได้รับการยกเวน้ไม่ต้องรวมบริษทัย่อยเขา้มาในการจดัท างบการเงินรวมสามารถแสดงงบการเงินเฉพาะกิจการ 
เพียงงบเดียวได ้และไดก้ าหนดใหว้ดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวดว้ยมูลค่ายติุธรรมและรับรู้การเปล่ียนแปลง
ในมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวไปยงัก าไรหรือขาดทุน 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการด้อยค่าของสินทรัพย  ์ได้มีการก าหนดเพิ่มเติมเก่ียวกับ 
การเปิดเผยขอ้มูลในกรณีท่ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยว์ดัมูลค่าโดยใชว้ิธีมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการ
จ าหน่าย โดยการเปิดเผยดงักล่าวรวมถึง 1) ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม 2) กรณีท่ีการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นล าดบั 
ชั้นท่ี 2 และท่ี 3 จะตอ้งมีการเปิดเผยเทคนิคท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม และขอ้สมมติฐานส าคญัท่ีใช ้ 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดก้ าหนดใหช้ดัเจนข้ึน เก่ียวกบัการปรับราคา
ตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม และค่าตดัจ าหน่ายสะสมในกรณีท่ีกิจการใชว้ธีิการตีราคาใหม่ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ไดก้ าหนดให้ชดัเจนข้ึนว่ากิจการ
ควรพิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 ในการพิจารณาวา่การไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนนั้น
เขา้เง่ือนไขการรวมธุรกิจหรือไม่ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการรวมธุรกิจ ได้ก าหนดให้ชัดเจนข้ึนในเร่ือง  
ก) ภาระผกูพนัท่ีกิจการตอ้งจ่ายช าระส่ิงตอบแทนท่ีอาจจะเกิดข้ึนท่ีเขา้ค านิยามของเคร่ืองมือทางการเงิน วา่เป็นหน้ีสิน
ทางการเงินหรือส่วนของเจา้ของตามค านิยามของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ืองการแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือ
ทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้ หรือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และไดก้ าหนดใหว้ดัมูลค่า
ส่ิงตอบแทนท่ีอาจจะเกิดข้ึนท่ีไม่ไดถู้กจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของดว้ยมูลค่ายติุธรรมและรับรู้การเปล่ียนแปลงใน
มูลค่ายติุธรรมในก าไรหรือขาดทุนทุกส้ินรอบระยะเวลาการรายงาน และ ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 
ไม่ไดถื้อปฏิบติักบัการบญัชีส าหรับการจดัตั้งการร่วมคา้ท่ีอยูภ่ายใตม้าตรฐานการการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองส่วนงานด าเนินงาน ไดก้ าหนดใหมี้การเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการรวมส่วนงานเขา้ดว้ยกนั และก าหนดให้น าเสนอการกระทบยอดสินทรัพยข์อง
ส่วนงานกบัสินทรัพยข์องกิจการเม่ือกิจการรายงานขอ้มูลสินทรัพยข์องส่วนงานให้กับผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด 
ดา้นการด าเนินงานของกิจการ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองงบการเงินรวม การปรับปรุงน้ีไดใ้ห้ค  านิยามของ
กิจการท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนและไดก้ าหนดขอ้ยกเวน้ในการจดัท างบการเงินรวม ซ่ึงการปรับปรุงดงักล่าวส่งผล
ใหก้องทุนหลายกองทุนและกิจการท่ีมีธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกนั ไดรั้บขอ้ยกเวน้จากการน าบริษทัยอ่ยเกือบทั้งหมดมารวม
ในการจดัท างบการเงินรวม แต่จะวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเหล่านั้นดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
ไดก้ าหนดใหกิ้จการท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนเปิดเผยขอ้มูลท่ีก าหนดไวส้ าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการวดัมูลค่ายุติธรรมได้ก าหนดให้ชัดเจนข้ึน 
เก่ียวกบัขอ้ยกเวน้ในเร่ืองของการวดัมูลค่ายติุธรรมเป็นกลุ่มให้ปฏิบติัใชก้บัทุกสัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 39 เร่ือง การรับรู้และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้ หรือมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้ ซ่ึงรวมถึงสญัญาท่ีไม่เป็นสญัญาทางการเงิน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 
 
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 การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและ 

   ขอ้ผดิพลาด 
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 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 

   ต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
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 และสินทรัพย ์

   ท่ีอาจเกิดข้ึน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 
 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระส าคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี (ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการด าเนินงาน 
   ท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การร่วมการงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่ง 
   เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สญัญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ 
   หรือผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ  
   และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและ 
   การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29  
   (ปรับปรุง 2557) เร่ืองการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 
   ท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 
 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระส าคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี (ต่อ) 

 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์  
   ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่าและปฏิสมัพนัธ์ของรายการ 
   เหล่าน้ี ส าหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19  
   เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 20  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับ 
   เหมืองผวิดิน 

 
3 การประมาณการ 

 

ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อการน า

นโยบายการบญัชีมาใช้ และจ านวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจากการ

ประมาณการ 

 

ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนัยส าคญัในการน านโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัและ

แหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยูม่าใชเ้ช่นเดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2559 
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4 ข้อมูลตามส่วนงาน 

 
กลุ่มบริษทัเปิดเผยส่วนงานท่ีรายงานสองส่วนงานโดยจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ ไดแ้ก่ ส่วนงานในประเทศไทยและในต่างประเทศ สองส่วนงานท่ีน าเสนอถูกจดัแบ่งและไดรั้บการสอบทานโดย 
ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน ซ่ึงไดแ้ก่ ประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหาร ขอ้มูลท่ีแสดงดา้นล่างเป็นขอ้มูลท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานใชใ้นการประเมิน 
ผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงาน 
 
ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน (ล้านบาท) 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ตัดรายการระหว่างกัน รวม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
           

รายไดจ้ากการด าเนินงาน 43.72 50.59 14.90 - 58.62 50.59 (3.51) (1.25) 55.11 49.34 
รายไดเ้งินปันผล 103.25 253.75 - - 103.25 253.75 (103.25) (253.75) - - 

ตน้ทุนการด าเนินงาน (32.00) (33.64) (4.86) - (36.86) (33.64) 1.89 1.25 (34.97) (32.39) 

ก าไรจากการด าเนินงาน 114.97 270.70 10.04 - 125.01 270.70 (104.87) (253.75) 20.14 16.95 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (31.45) (17.35) (1.68) (1.05) (33.13) (18.40) 1.62 - (31.51) (18.40) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนหกัตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา           
   และค่าตดัจ าหน่าย 83.52 253.35 8.36 (1.05) 91.88 252.30 (103.25) (253.75) (11.37) (1.45) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (0.95) (0.87) - - (0.95) (0.87) - - (0.95) (0.87) 
ตน้ทุนทางการเงิน (10.02) (6.90) (1.80) - (11.82) (6.90) - - (11.82) (6.90) 

ส่วนแบ่งก าไรจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 127.41 133.91 - - 127.41 133.91 - - 127.41 133.91 

ผลการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 199.96 379.49 6.56 (1.05) 206.52 378.44 (103.25) (253.75) 103.27 124.69 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้ 0.01 0.20 (0.23) - (0.22) 0.20 - - (0.22) 0.20 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 199.97 379.69 6.33 (1.05) 206.30 378.64 (103.25) (253.75) 103.05 124.89 
           

รวมสินทรัพย์         6,227.07 4,600.70 
           

รวมหนีสิ้น         1,806.95 676.72 



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2559 
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4 ข้อมูลตามส่วนงาน (ต่อ) 

 
ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ (ต่อ) 

 
 ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน (ล้านบาท) 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ตัดรายการระหว่างกัน รวม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
           

รายไดจ้ากการด าเนินงาน 166.70 132.74 33.82 - 200.52 132.74 (7.29) (2.79) 192.23 129.95 
รายไดเ้งินปันผล 358.75 416.85 -  358.75 416.85 (358.75) (416.85) - - 

ตน้ทุนการด าเนินงาน (97.68) (90.47) (15.22) - (112.90) (90.47) 5.67 2.79 (107.23) (87.68) 

ก าไรจากการด าเนินงาน 427.77 459.12 18.60 - 446.37 459.12 (360.37) (416.85) 86.00 42.27 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (74.31) (60.88) (16.25) (1.46) (90.56) (62.34) 1.62 - (88.94) (62.34) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนหกัตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา           
   และค่าตดัจ าหน่าย 353.46 398.24 2.35 (1.46) 355.81 396.78 (358.75) (416.85) (2.94) (20.07) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (2.76) (2.55) - - (2.76) (2.55) - - (2.76) (2.55) 
ตน้ทุนทางการเงิน (24.57) (18.98) (6.87) - (31.44) (18.98) - - (31.44) (18.98) 

ส่วนแบ่งก าไรจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 430.62 447.45 - - 430.62 447.45 - - 430.62 447.45 

ผลการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 756.75 824.16 (4.52) (1.46) 752.23 822.70 (358.75) (416.85) 393.48 405.85 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้ (0.04) 0.33 (0.47) - (0.51) 0.33 - - (0.51) 0.33 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 756.71 824.49 (4.99) (1.46) 751.72 823.03 (358.75) (416.85) 392.97 406.18 
           

รวมสินทรัพย์         6,227.07 4,600.70 
           

รวมหนีสิ้น         1,806.95 676.72 



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2559 
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5 มูลค่ายุติธรรม 

 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจ าแนกตามวธีิการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงได้
ดงัน้ี 
 
 ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั (ขอ้มูลระดบัท่ี 1) 
 ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบั 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม 

(ไดแ้ก่ขอ้มูลท่ีค านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น (ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 
 ข้อมูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้)  

(ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 บริษทัไม่มีสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
 

6 เงนิฝากธนาคารที่มีข้อจ ากดัในการเบิกใช้ 
 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพันระยะสั้ นได้แก่ เงินฝากออมทรัพยท่ี์บริษัทย่อยได้จ  าน า และโอนสิทธิเรียกร้องไวก้ับผูใ้ห้กู ้
เพื่อค ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือตามเง่ือนไขการใช้จ่าย และขั้นตอนการเบิกถอนส าหรับวตัถุประสงค์เฉพาะตามเง่ือนไขในสัญญา 
เงินกูย้มืระยะยาว 
 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะยาวไดแ้ก่ เงินฝากออมทรัพยท่ี์บริษทัและบริษทัยอ่ยใชค้  ้าประกนัสินเช่ือเพื่อการเติมน ้ามนั และ
ใชค้  ้าประกนัและโอนสิทธิเรียกร้องไวก้บัผูใ้หกู้ ้เพื่อค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทัและบริษทัยอ่ยตามเง่ือนไขในสญัญาเงินกูย้มื
ระยะยาว 
 



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2559 
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7 เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินลงทุนชัว่คราวประกอบดว้ย      
1. หลกัทรัพยเ์พือ่คา้ - - 67,247,432 67,647,401 

2. หลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นครบก าหนด - - 499,159,808 499,159,808 

รวม - - 566,407,240 566,807,209 

หกั  ค่าเผือ่การปรับมูลค่า - - - - 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว - - 566,407,240 566,807,209 

 
ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้มีความเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 
 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 บาท 
  

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 67,647,401 
ซ้ือหลกัทรัพย ์ 236,000,000 
ขายหลกัทรัพย ์ (303,247,432) 

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม (399,969) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ - 



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2559 
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8 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  

 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ 22,564,101 14,219,119 6,969 5,900 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 22,564,101 14,219,119 6,969 5,900 
     

ลูกหน้ีและเงินทดรองจ่ายแก่     
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 16 ข) 3,501,792 5,001,004 73,098,063 55,363,499 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 5,403,857 8,620,200 2,918,457 3,502,046 
เงินปันผลคา้งรับ (หมายเหตุ 16 ข) 103,250,018 - 103,250,018 - 
ลูกหน้ีอ่ืน 10,294,821 3,214,927 1,561,730 2,791,192 
เงินทดรองจ่าย 24,268,424 16,504,063 18,909,354 16,277,532 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 146,718,912 33,340,194 199,737,622 77,934,269 
     

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 169,283,013 47,559,313 199,744,591 77,940,169 

 
ลูกหน้ีการคา้ขา้งตน้เป็นยอดลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 



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

 
9.1 การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

  ข้อมูลทางการเงนิ 
  เฉพาะบริษทั 

  บาท 
   

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2559   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  596,013,731 
เงินลงทุนเพิ่มข้ึนระหวา่งงวด  552,335,150 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ  1,148,348,881 

 
การลงทุนเพิม่ภายใต้ บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
 
เงนิลงทุนใน TSE Group International Pte. Ltd. 
 
บริษทัไดจ่้ายเงินค่าหุ้นของบริษทั TSE Group International Pte. Ltd. ท่ีเรียกช าระเพิ่มระหว่างไตรมาสท่ี 1 ของ พ.ศ. 2559 
จ  านวน 266.88 ลา้นบาท 
 
เงนิลงทุนใน Solar Assets Pte. Ltd. 
 
บริษัทได้จ่ายเงินค่าหุ้นของบริษัท Solar Assets Pte. Ltd. ท่ีเรียกช าระเพิ่มระหว่างไตรมาสท่ี 1 ของ พ.ศ. 2559 จ  านวน  
62.70 ลา้นบาท 
 
เงนิลงทุนใน บริษัท บางสวรรค์ กรีน จ ากดั 
 
เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 บริษทัได้จัดตั้ งบริษทั บางสวรรค์ กรีน จ ากัด เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานชีวมวล เงินลงทุนรวม 1 ลา้นบาท บริษทัมีสัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษทั
ดงักล่าว คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 และจดัประเภทเงินลงทุนในบริษทั บางสวรรค ์กรีน จ ากดั เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 บริษัท บางสวรรค์ กรีน จ ากัด ได้เพิ่มทุนจาก 1 ล้านบาทเป็น 165 ล้านบาท  
โดยบริษทัไดล้งทุนเพิ่มเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 129 ลา้นบาท 



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
9.1 การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
เงนิลงทุนใน บริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวลิด์ จ ากดั 
 
เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 บริษทั ไดซ้ื้อหุ้นสามญัในสัดส่วนร้อยละ 70 ของ บริษทั ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จ  ากดั 
จาก บริษทั ไทยนครพาราวูด้ จ  ากดั เป็นจ านวนเงิน 221.76 ลา้นบาท บริษทัไดช้ าระค่าหุน้ในระหวา่งงวดจ านวน 120 ลา้นบาท 
เหลือเป็นค่าหุ้นคา้งช าระจ านวน 101.76 ลา้นบาท (หมายเหตุ 13) อยา่งไรก็ตามหุ้นดงักล่าวถูกโอนให้แก่บริษทัเม่ือวนัท่ี  
26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
 
รายละเอียดของการลงทุนมีดงัน้ี 
 
ส่ิงตอบแทนที่จ่าย ณ วนัที ่26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 บาท 
  

เงินสด 120,000,000 
ค่าหุน้คา้งช าระ 101,760,000 

ส่ิงตอบแทนทั้งหมด  221,760,000 
  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 95,040,000 
  มูลค่าที่รับรู้ ณ วนัที่ซ้ือส าหรับสินทรัพย์ที่ได้มาและหนีสิ้นที่รับมา บาท 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,192,533 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใชร้ะยะสั้น 1,870,168 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลอ่ืน 20,000,000 
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน 885,340 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 9,038,336 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 27,028,211 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 14,716,068 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเจา้หน้ีอ่ืน (146,698) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (173,500) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (34,131) 

มูลค่ายติุธรรมสุทธิ 77,376,327 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน : สิทธิในสญัญาซ้ือขายไฟ 239,423,673 

รวมสินทรัพยท่ี์สามารถระบุได ้ 316,800,000 



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
9.1 การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
การลงทุนเพิม่ภายใต้ บริษัท TSE Group International Pte. Ltd. 
 
เงนิลงทุนใน Ishikawa Hanamizuki 1 GK 
 
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัไดล้งทุนใน Ishikawa Hanamizuki 1 GK จ านวน 235.06 ลา้นบาท เพื่อด าเนินธุรกิจ
ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น ต่อมาไดล้งทุนเพิ่มจ านวน 86.84 ลา้นบาท และ 
127.51 ลา้นบาท ในไตรมาสท่ี 2 และ ไตรมาสท่ี 3 ของ พ.ศ. 2559 ตามล าดบั โดยการลงทุนดงักล่าวเป็นไปตามสัญญา 
Godo Kaisha (GK Agreeement) ซ่ึงสัญญาดงักล่าวก าหนดให้มีการแบ่งผลก าไรขาดทุนจากการด าเนินงานระหวา่งผูล้งทุน
และผูบ้ริหารงานในอตัราส่วนร้อยละ 97 และร้อยละ 3 ตามล าดบั  
 
การลงทุนเพิม่ภายใต้ บริษัท ทีเอสอ ีรูฟทอป จ ากดั 
 
เงนิลงทุนใน บริษัท  เวลิด์ โซล่าร์ จ ากดั 
 
เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 บริษทั ทีเอสอี รูฟทอป จ ากดัไดซ้ื้อหุ้นทั้งหมดในบริษทั เวิลด์ โซล่าร์ จ  ากดั จากบริษทั  
โซล่าร์ วซิิเบิล จ ากดัเป็นจ านวนเงิน 0.25 ลา้นบาท  



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 

9.2 รายละเอยีดของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย  
 

รายละเอียดของเงินลงทุนมีดงัน้ี 
   สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 

  ประเทศที่ 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 ประเภทของธุรกจิ จดทะเบียน พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรง     
   บริษทั ทีเอสอี รูฟทอป จ ากดั การลงทุน ไทย 100 100 
   บริษทั โซล่าร์ วิซิเบิล จ ากดั  
      (เดิมช่ือ “บริษทั ทีเอสอี โอเปอเรชัน่ส์ จ  ากดั”) 

การใหบ้ริการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า ไทย 100 100 

   TSE Group International Pte. Ltd. การลงทุน สิงคโปร์ 100 100 
   Solar Assets Pte. Ltd. การลงทุน สิงคโปร์ 100 100 
   บริษทั เดอะ โซล่าร์ เอิร์ธ จ  ากดั  
      (เดิมช่ือ “บริษทั เซนทรัล รูฟทอป จ ากดั”) 

ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

   บริษทั คลีน รีนิวเอเบิล จ ากดั  
      (เดิมช่ือ “บริษทั คลีน โซล่าร์ จ  ากดั”) 

ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

   บริษทั บางสวรรค ์กรีน จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 48 - 
   บริษทั ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด ์จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 70 - 
     
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท ทีเอสอ ี รูฟทอป จ ากัด    
   บริษทั กรีน รูฟทอป จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
   บริษทั นอร์ท รูฟทอป จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
   บริษทั ลคัก้ี โซล่าร์ จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
   บริษทั แชมป์ เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
   บริษทั รูฟ เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
   บริษทั เวิลด ์โซล่าร์ จ  ากดั  ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 - 
     
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท โซล่าร์ วซิิเบิล จ ากดั    
   บริษทั ไทย คอมมูนิต้ี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั 
      (เดิมช่ือ “บริษทั วนิ วิน อินเวสทเ์มน้ท ์จ  ากดั”) 

ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

   บริษทั ซนั ฟิวเจอร์ จ  ากดั 
      (เดิมช่ือ “บริษทั โฮม รูฟทอป จ ากดั”) 

ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

   บริษทั โซล่าร์ คอมมูนิต้ี จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
   บริษทั เวิลด ์โซล่าร์ จ  ากดั  ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย - 100 
    
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย  TSE Group International Pte. Ltd.    
   Eco Solar Aizu GK ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่น 97 97 
   Ishikawa Hanamizuki 1 GK  ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่น 97 - 
     
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย  Solar Assets Pte. Ltd.    
   Ibaraki Ushiku 1 GK ใหเ้ช่าท่ีดิน ญ่ีปุ่น 100 100 



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
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ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2559 

27 

 
10 เงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกัน  

 
10.1 การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกัน 
 

 ข้อมูลทาง ข้อมูลทางการเงนิ 
 การเงนิรวม เฉพาะบริษทั 

 บาท บาท 
   

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2559   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 1,476,668,878 350,000,130 
ส่วนแบ่งก าไร 430,624,763 - 
เงินปันผลรับ (358,750,066) - 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 1,548,543,575 350,000,130 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 บริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ ากัด ซ่ึงเป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ได้น าใบหุ้นของ 
เงินลงทุนในบริษทั สยาม โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่1 จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ท่ีมีราคาตามบญัชี 1,080 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : 
1,080 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัยอ่ยไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์และบริษทั สยาม โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่1 จ ากดั 
ไดน้ าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรท่ีมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 5,493 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : 5,673 ลา้นบาท) 
และเงินฝากธนาคารจ านวน 442 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : 336 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจาก
ธนาคารพาณิชย ์
 
บริษทัไดน้ าใบหุน้ของเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัทั้งจ านวนไปจดจ าน าไวก้บัผูใ้หกู้เ้พื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนั
วงเงินสินเช่ือท่ีบริษทั สยาม โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่1 จ  ากดั ไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์
 

10.2 รายละเอยีดของเงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกัน 
 
รายละเอียดของเงินลงทุนมีดงัน้ี 

   สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 

  ประเทศที ่ 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 ประเภทของธุรกจิ จดทะเบียน พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
    

กจิการที่ควบคุมร่วมกนัที่บริษัทถือหุ้นโดยตรง    
บริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ ากดั การลงทุน ไทย 60 60 
    
กจิการที่ควบคุมร่วมกนัที่ถือหุ้นโดยบริษัท ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ ากดั    
บริษทั สยาม โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่1 จ ากดั* ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 60 60 
 
* บริษทัถือทางตรงอีกจ านวน 1 หุน้ 
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11 ที่ดนิ อาคาร อุปกรณ์  

 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

 
ข้อมูลทาง 

การเงนิรวม 
ข้อมูลทางการเงนิ 

เฉพาะบริษทั 

 บาท บาท 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2559   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 1,977,474,403 602,246,468 
การซ้ือบริษทัยอ่ย 27,028,211 - 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน 139,387,932 - 
ซ้ือสินทรัพย ์ 790,921,185 1,063,206 
โอนออก (24,129,556) - 

ค่าเส่ือมราคา (44,930,077) (15,741,073) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 2,865,752,098 587,568,601 
 

ตน้ทุนการกูย้ืมจ านวน 11.31 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558 : 3.00 ลา้นบาท) ได้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยท่ี์ซ้ือเพิ่มในระหว่างงวด 
ตน้ทุนการกูย้ืมเกิดจากเงินกูย้ืมท่ียืมมาเพื่อใช้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ไดบ้นัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยูใ่น
สภาพพร้อมใช้ได้โดยรวมอยู่ในรายการซ้ือ กลุ่มบริษทัใช้อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนร้อยละ 2.91 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 4.53  
ถึงร้อยละ 4.75) ในการค านวณต้นทุนท่ีรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์อตัราตั้งข้ึนเป็นทุนดังกล่าว เป็นอตัราต้นทุนการกู้ยืม 
ท่ีเกิดจริงจากเงินกูย้มืท่ีใชเ้ป็นทุนในการก่อสร้างโครงการ 
 

ภาระผูกพนัที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

ภาระผกูพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินซ่ึงไม่ไดรั้บรู้ในงบการเงิน มีดงัน้ี 
 

  ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

  30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 สกลุเงนิ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
      

ท่ีดิน บาท 19,700,000 - - - 
โรงไฟฟ้า บาท 18,048,068 - - - 
โรงไฟฟ้า เยน 5,125,808,653 7,329,840,672 - - 
โรงไฟฟ้า ดอลลาร์ 396,050 - - - 
เคร่ืองจกัร ยโูร 51,503 51,503 51,503 51,503 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 บริษทัมียานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือ โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวน 14 ลา้นบาท  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : 16 ลา้นบาท) 
 

บริษัท บริษทัย่อย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกันได้น าสินทรัพยมู์ลค่าสุทธิตามบัญชีจ านวนประมาณ 2,106 ล้านบาท (31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2558 : 1,077 ลา้นบาท ) งบการเงินเฉพาะบริษทั : 570 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : 571 ลา้นบาท)ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ 
ท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์
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หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2559 

29 

 
12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

 
ข้อมูลทาง 

การเงนิรวม 
ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะบริษทั 

 บาท บาท 
   

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2559   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 3,621,380 3,604,897 
การซ้ือบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 9) 239,423,673 - 
ซ้ือสินทรัพย ์ 1,779,130 1,779,130 
ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์ (1,676,666) (1,676,666) 

ค่าตดัจ าหน่าย (303,290) (298,792) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 242,844,227 3,408,569 

 
13 เจ้าหนีค่้าก่อสร้างและเจ้าหนีอ่ื้น 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ16 ข) - - - 408,737 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเงินประกนัผลงาน 306,410 8,964,757 208,788 39,300 
เจา้หน้ีอ่ืน 6,078,235 2,325,267 1,483,776 547,470 
เจา้หน้ีค่าหุน้คา้งช าระ 101,760,000 - 102,760,000 - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 31,322,792 23,216,172 14,566,781 3,060,920 

 139,467,437 34,506,196 119,019,345 4,056,427 
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14 เงนิกู้ยืม 

 
14.1 หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 

 
มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ครบก าหนดช าระดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ครบก าหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 4,645,735 4,491,620 4,645,735 4,491,620 

ครบก าหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 324,700 3,828,455 324,700 3,828,454 

 4,970,435 8,320,075 4,970,435 8,320,074 

 
14.2 เงนิกู้ยืมระยะยาว 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนด     
   ช าระภายในหน่ึงปี 68,488,390 88,749,767 - 39,662,264  
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนด     
   ช าระเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 360,280,262 377,374,224  - 113,326,373  
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนด     

   ช าระเกิน 5 ปี 424,443,761 134,305,461  - -  

 853,212,413 600,429,452  - 152,988,637  
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14 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 
14.2 เงนิกู้ยืมระยะยาว 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 
ข้อมูลทาง 

การเงนิรวม 
ข้อมูลทางการเงนิ 

เฉพาะบริษทั 

 บาท บาท 
   

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2559   
ราคาตามบญัชีตน้งวด  600,429,452 152,988,637 
กูเ้พิ่ม 444,720,412 - 
จ่ายคืนเงินกูย้มื (192,965,540) (154,000,000) 
ค่าธรรมเนียมทางการเงิน (320,702) - 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 1,348,791 1,011,363 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด 853,212,413 - 

 
บริษทัยอ่ยไดท้ าสัญญากูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงในวงเงิน 561 ลา้นบาท เพื่อใชใ้นการก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา เงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืขั้นต ่า
หกัส่วนต่างท่ีก าหนด (MLR - margin) ต่อปี โดยมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ส าหรับเงินกูย้มืระยะยาว ดงัน้ีเงินกูจ้  านวน 521 ลา้นบาท
ช าระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือนเร่ิมตั้งแต่เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2569 ตามอตัราร้อยละท่ีก าหนดไวใ้น
สัญญาเงินกู้จ  านวน 32 ล้านบาท ช าระคืนภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 และเงินกู้จ  านวน 4 ล้านบาท ช าระคืนภายใน 
เดือนกนัยายน พ.ศ. 2559  
 
เงินกู้ยืมดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจ าน าและโอนสิทธิบญัชีเงินฝากธนาคารของกลุ่มบริษทั การจ านองและจ าน าท่ีดินและ 
ส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรของกลุ่มบริษทั การโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาของโครงการทั้งหมดของกลุ่มบริษทั การจ าน า 
หุ้นของบริษทัท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ หุ้นท่ีถือโดยบริษทัยอ่ยบางส่วนและหุ้นของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัท่ีถือโดยบริษทัและ 
ค ้าประกนัโดยบริษทั กรรมการของบริษทัยอ่ยและผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 
 
บริษทัยอ่ยไดท้ าสญัญากูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยใ์นต่างประเทศแห่งหน่ึงในวงเงิน 1,198 ลา้นเยน เพื่อใชใ้นการก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์เงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มือา้งอิงระยะเวลาสามเดือน
ของตลาดโตเกียวบวกส่วนต่างท่ีก าหนดต่อปี โดยมีก าหนดช าระคืนเงินต้นส าหรับเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นงวดทุก 3 เดือน  
เร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายน พ.ศ. 2559 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2576 ตามอตัราร้อยละท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาเงินกู ้
 
ภายใตส้ัญญาเงินกู ้กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการท่ีไดร้ะบุไวใ้นสัญญา เช่น การจ่ายเงินปันผล 
การลดทุนเรือนหุ้น การควบหรือรวมกิจการกบันิติบุคคลอ่ืน การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราส่วน
ความสามารถในการช าระหน้ีใหเ้ป็นไปตามสญัญา เป็นตน้   
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14 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 

14.3 วงเงนิกู้ยืม 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกออกมาใชด้งัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั     
   ครบก าหนดเกิน 1 ปี - 3,705,476  - - 
 

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

 

15 การส่งเสริมการลงทุนและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 
 

การส่งเสริมการลงทุน 
 

บริษทั บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามบตัรส่งเสริม 
การลงทุนหลายฉบับส าหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากความร้อนแสงอาทิตย  ์กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้ ง 
บนหลงัคาและกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ตามล าดบั  
 

ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร การไดรั้บยกเวน้ 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้
จากการประกอบกิจการนั้น (วนัเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย)์ และได้รับลดหยอ่นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับกิจการท่ีได้รับ 
การส่งเสริมในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติซ่ึงมีก าหนด 5 ปีนบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดไดรั้บยกเวน้ภาษี 
 

รายได้จากการขายและรายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าของบริษทั และบริษทัย่อย ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 เป็นรายไดท่ี้เกิดจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 
การลงทุนเฉพาะกิจการท่ีตั้งอยูใ่นประเทศไทยตามรายละเอียดในขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงานท่ีเปิดเผยในหมายเหตุ 4 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งข้ึนโดยการประมาณการของฝ่ายบริหารโดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัก าไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึน คือ ร้อยละ 0.13 ต่อปี 



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2559 
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16 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 
บริษทัถูกควบคุมโดย บริษทั พี.เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศไทย บริษทัใหญ่ดงักล่าวถือหุ้นในบริษทัคิดเป็นจ านวน
ร้อยละ 43 จ านวนหุ้นท่ีเหลือร้อยละ 57 ถือโดยบุคคลทัว่ไป เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัท่ีส าคญัเปิดเผย 
ในหมายเหตุ 9 และหมายเหตุ 10 ตามล าดบั 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
ก) รายได้จากการขายและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษัทย่อย     
   รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 1,470,000 1,249,839 
   รายไดค่้าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา - - 420,000 357,097 

   รายไดจ้ากค่าบริการ - - 250,000 - 

 - - 2,140,000 1,606,936 

     
กจิการที่ควบคุมร่วมกนั     
   รายไดค่้าบริหารจดัการ 9,818,107 9,350,578  9,818,107  9,350,578 
   รายไดค่้าเช่า 108,000 108,000  108,000  108,000 
   รายไดอ่ื้น - 712,402 - 712,403 

   เงินปันผลรับ  - 24 103,250,018 253,750,045 

 9,926,107 10,171,004 113,176,125 263,921,026 

     
กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
   รายไดค่้าเช่า 69,472 69,472 69,472 69,472 
   รายไดค่้าบริการ 46,315 46,315 46,315 46,315 

   รายไดอ่ื้น 7,179 7,161 7,179 7,161 

 122,966 122,948 122,966 122,948 

 



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2559 
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16 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ก) รายได้จากการขายและบริการ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษัทย่อย     
   รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 6,026,714 2,791,737 
   รายไดค่้าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา - - 1,260,000 817,639 

   รายไดจ้ากค่าบริการ - - 250,000 - 

 - - 7,536,714 3,609,376 

     
กจิการที่ควบคุมร่วมกนั     
   รายไดค่้าบริหารจดัการ 28,830,949 27,458,047 28,830,949 27,458,047 
   รายไดค่้าเช่า 324,000 324,000 324,000 324,000 
   รายไดอ่ื้น - 712,402 - 712,403 

   เงินปันผลรับ - 47 358,750,066 416,850,083 

 29,154,949 28,494,496 387,905,015 445,344,533 

     
กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
   รายไดค่้าเช่า 208,417 138,944 208,417 138,945 
   รายไดค่้าบริการ 138,945 92,630 138,945 92,630 

   รายไดอ่ื้น 20,644 22,882 20,644 22,882 

 368,006 254,456 368,006 254,457 

 



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2559 
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16 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ข) ยอดค้างช าระทีเ่กดิจากการซ้ือ/ขายสินค้าและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 

ลูกหนีแ้ละเงนิทดรองจ่ายแก่กจิการ     
   ที่เกีย่วข้องกัน (หมายเหตุ 8)     
   บริษทัยอ่ย - 1,626,729 69,596,271 51,989,224 

   กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 3,501,792 3,374,275 3,501,792 3,374,275 

 3,501,792 5,001,004 73,098,063 55,363,499 

     
เงนิปันผลค้างรับ (หมายเหตุ 8)      

   กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 103,250,018 - 103,250,018 - 

     
เจ้าหนีก้จิการทีเ่กีย่วข้องกัน      
   (หมายเหตุ 13)     

   บริษทัยอ่ย - - - 408,737 

 
ค) เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษทัย่อย 
 

  ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

   30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
   พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

   บาท บาท 
     

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย   926,775,034 240,399,141 

 
 
 



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2559 
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16 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ค) เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษทัย่อย (ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
  ข้อมูลทางการเงนิ 
  เฉพาะบริษทั 

  บาท 
   

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2559   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  240,399,141 
เงินใหกู้ย้มืเพิ่มระหวา่งงวด  676,757,523 
เงินกูจ่้ายคืนระหวา่งงวด  (28,574,789) 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน  38,193,159 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ  926,775,034 
 

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยอยูใ่นรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งินและสัญญาใหกู้ย้มื มีก าหนดช าระคืนภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 
โดยมีดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6 ต่อปี 
 

ง) เงนิกู้ยืมระยะยาวจากบริษทัย่อย 

   ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

   30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
   พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

   บาท บาท 
    

เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย  22,500,000 - 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ยสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
  ข้อมูลทางการเงนิ 
  เฉพาะบริษทั 

  บาท 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2559   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  - 
เงินกูย้มืเพิ่มระหวา่งงวด  45,000,000 
เงินกูจ่้ายคืนระหวา่งงวด  (22,500,000) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ  22,500,000 
 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ยอยูใ่นรูปของตัว๋สญัญาใชเ้งิน มีก าหนดช าระคืนภายในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 โดยไม่มีการ 
คิดดอกเบ้ีย 



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2559 

37 

 
16 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

จ) ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญัของกจิการ 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 6,120,287 8,096,750 6,120,287 8,096,750 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 262,037 304,255 262,037 304,255 

 6,382,324 8,401,005 6,382,324 8,401,005 

 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 20,275,733 21,405,250 20,275,733 21,405,250 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 862,849 829,931 862,849 829,931 

 21,138,582 22,235,181 21,138,582 22,235,181 

 



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2559 

38 

 
17 รายได้อ่ืน 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดค่้าเช่า 303,399 363,342 303,399 363,342 
รายไดค่้าบริการ 309,942 99,904 309,942 99,904 
ดอกเบ้ียรับ 2,207,847 3,267,158 1,799,393 3,225,250 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน - 9,114,115 - 9,114,115 
ก าไรท่ีรับรู้แลว้จากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 133,579 580,476 133,579 580,476 
รายไดอ่ื้น 72,494 923,690 71,282 841,344 

 3,027,261 14,348,685 2,617,595 14,224,431 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดค่้าเช่า 906,758 1,055,909 906,758 1,055,909 
รายไดค่้าบริการ 429,828 364,109 429,828 364,109 
ดอกเบ้ียรับ 6,573,433 18,147,935 6,028,451 17,961,632 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 32,677,871 10,711,275 32,658,579 9,221,423 
ก าไรท่ีรับรู้แลว้จากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 778,071 2,076,354 778,071 2,076,354 
รายไดอ่ื้น 732,249 4,390,787 646,386 4,159,761 

 42,098,210 36,746,369 41,448,073 34,839,188 
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18 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ในภายหน้า 

 
18.1 สัญญาขายไฟฟ้า  

 
ในประเทศ 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัมีสัญญาขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) และการไฟฟ้านครหลวง 
(“กฟน.”) จ านวน 29 สัญญา (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : 25 สัญญา) ปัจจุบนักลุ่มบริษทัไดด้ าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ 
กฟภ. แลว้ ตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาขายไฟฟ้าจ านวน 25 สัญญา  
 
สัญญาขายไฟฟ้าของบริษทั และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัก าหนดให้บริษทั และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัขายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. 
ตามจ านวนและราคาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา โดยมีระยะเวลา 5 ปี เเละต่อสัญญาโดยอตัโนมัติคร้ังละ 5 ปี จนกว่าจะมีการ 
ยติุสัญญา นอกจากน้ี ในการขายไฟฟ้าให้ กฟภ. บริษทั และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดรั้บการสนบัสนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือ
ไฟฟ้าจาก กฟภ. จ านวน 6.50 ถึง 8 บาทต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง (งบการเงินเฉพาะบริษทั :  8 บาทต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง) เป็นระยะเวลา 
10 ปี นบัจากวนัเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์
 
สัญญาขายไฟฟ้าของบริษทัยอ่ยไดก้ าหนดให้บริษทัยอ่ยขายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคาใหแ้ก่ กฟภ. และ 
กฟน. ในอตัราการรับซ้ือไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) โดยมีระยะเวลา 25 ปีนบัตั้งแต่เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2556 
 
สัญญาขายไฟฟ้าของบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงไดก้ าหนดให้บริษทัยอ่ยขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลให้แก่ กฟภ.  
ในอตัราการรับซ้ือไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) โดยมีระยะเวลา 5 ปีและต่อสัญญาโดยอตัโนมติัคร้ังละ 5 ปี จนกว่าจะมี 
การยติุสัญญาโรงไฟฟ้าชีวมวลภายใตส้ญัญาดงักล่าวยงัอยูช่่วงระหวา่งการก่อสร้าง 
 
ต่างประเทศ 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ย ในประเทศญ่ีปุ่ น มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัหน่วยงานท่ีรับซ้ือไฟฟ้าจ านวน 4 สัญญา 
ส าหรับโครงการท่ีไดด้ าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าแลว้ และมีใบอนุญาติในการซ้ือขายไฟฟ้ากบัหน่วยงานรับซ้ือไฟฟ้า
จ านวน 3 สญัญา ส าหรับโครงการท่ียงัไม่ไดด้ าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
 
สญัญาขายไฟฟ้าของบริษทัยอ่ย ขายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นอตัราการรับซ้ือแบบ Feed-in Tariff (FiT) โดยมีระยะเวลา 
20 ปี ตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 
 

18.2 ภาระผูกพนัทีเ่ป็นข้อผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน - กรณีที่กลุ่มบริษทัเป็นผู้เช่า 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคารส านกังาน รถยนต ์อุปกรณ์ และการเช่า
พื้นท่ีส่วนหลงัคา-ดาดฟ้า และพื้นท่ีอ่ืน ๆ ของอาคารเพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีติดตั้งแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์อายขุองสัญญามีระยะเวลา
ตั้งแต่ 3 ถึง 26 ปี 
 



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2559 

40 

 
18 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ในภายหน้า (ต่อ) 

 

18.2 ภาระผูกพนัทีเ่ป็นข้อผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน - กรณีที่กลุ่มบริษทัเป็นผู้เช่า (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บริษทั บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีจ านวนเงิน 
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภายใน 1 ปี 17,524,977 15,346,783 5,614,160 4,869,200 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 50,586,065 50,525,145 5,633,340 7,460,300 

มากกวา่ 5 ปี 196,587,057 198,841,131 - - 

 264,698,099 264,713,059 11,247,500 12,329,500 

 
ภายใต้สัญญาเช่าพื้นท่ีส่วนหลงัคา-ดาดฟ้าและพื้นท่ีอ่ืน ๆ ของอาคารบางสัญญา บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าเช่า 
ในอตัราร้อยละของยอดขาย หรือตามจ านวนเงินขั้นต ่าตามสญัญา แลว้แต่จ านวนเงินใดจะสูงกวา่ 

 

18.3 สัญญาและภาระผูกพนัอ่ืน ๆ  
 

ก) บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาว่าจ้างท่ีปรึกษาทางการเงินในการให้ค าปรึกษาและด าเนินการต่างๆ เก่ียวกับ 
การซ้ือธุรกิจพลงังาน โดยมีค่าท่ีปรึกษาตอ้งจ่ายตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา 
 

ข) กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีภาระผูกพนัตามสัญญาบริหารจดัการกบัผูร่้วมคา้อ่ืน เป็นจ านวนเงินประมาณ 5 ลา้นบาทต่อปี 
(ตามสัดส่วนของบริษทัท่ีมีในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าว) สัญญาดงักล่าวมีอาย ุ10 ปี นบัตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2556 โดยค่าบริหารจดัการดงักล่าวจะปรับเพิ่มข้ึนปีละคร้ังตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา ซ่ึงในระหวา่งงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีค่าบริหารจดัการท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายภายใตส้ัญญาดงักล่าว 
เป็นจ านวนเงินทั้งหมด 2  ลา้นบาท (30 กนัยายน พ.ศ. 2558 : 2 ลา้นบาท) (ตามสัดส่วนของบริษทัท่ีมีในกิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนัดงักล่าว) 
 

ค) กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีภาระผกูพนัตามสัญญาจา้งออกแบบวิศวกรรม จดัหาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าจ านวนสามแห่ง
กบับริษทัแห่งหน่ึงจ านวนไม่เกิน 84 ลา้นบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : 106 ลา้นบาท) ซ่ึงกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
ตอ้งจ่ายช าระหากปริมาณพลงังานไฟฟ้าส่วนท่ีขายเขา้ระบบไดจ้ริงในแต่ละปีสูงกว่าปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีบริษทั
ดงักล่าวไดรั้บประกนัเอาไวต้ามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา เป็นระยะเวลา 10 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์
 

ง) กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีภาระผูกพนัตามสัญญาบริการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าจ านวนเจด็แห่งกบับริษทั
แห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงินประมาณ 5 ลา้นบาทต่อปี (ตามสัดส่วนของบริษทัท่ีมีในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าว) 
สญัญาดงักล่าวมีอาย ุ10 ปีนบัตั้งแต่วนัเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์
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18 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ในภายหน้า (ต่อ) 

 
18.3 สัญญาและภาระผูกพนัอ่ืน ๆ (ต่อ) 

 

จ) กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีภาระผูกพนัตามสัญญาจา้งตรวจสอบและติดตามผลการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า
จ านวนสิบแห่งกบับริษทัแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงินประมาณ 1 ลา้นบาทต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : 1 ลา้นบาทต่อปี) 
(ตามสัดส่วนของบริษทัท่ีมีในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าว) สัญญาดงักล่าวมีอายุ 7 ปีนับตั้งแต่วนัเร่ิมจ าหน่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์
 

ฉ) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภาระผกูพนัตามสัญญาบริหารจดัการกบัผูร่้วมทุน เป็นจ านวนเงิน 27 ลา้นบาทต่อปี (ตามสดัส่วน
ของบริษทัท่ีมีในบริษทัยอ่ยดงักล่าว) นบัตั้งแต่เดือนกนัยายน พ.ศ. 2559 โดยค่าบริหารจดัการดงักล่าวจะปรับเพิ่มข้ึน 
ปีละคร้ังตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา  ซ่ึงในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ย 
มีค่าบริหารจดัการท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายภายใตส้ญัญาดงักล่าวเป็นจ านวนเงินทั้งหมด 2 ลา้นบาท (30 กนัยายน พ.ศ. 2558 : ไม่มี) 
 

18.4 การค า้ประกนั 
 
ก) บริษัทค ้ าประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษัทย่อยในวงเงิน 962  ล้านบาท  (31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 :  

690 ลา้นบาท) 
 
ข) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 บริษทั และ บริษทัยอ่ยมีหนังสือค ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคาร ในนามบริษทัและ

บริษัทย่อย เหลืออยู่เป็นจ านวน 9 ล้านบาท  (31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : 9 ล้านบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพัน 
ทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ 

 
18.5 คดฟ้ีองร้อง 

 
บริษทัถูกผูถื้อหุน้รายหน่ึงฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการท่ีบริษทัไดน้ าหุน้ของผูถื้อหุน้ดงักล่าวท่ียงัคา้งช าระเงินค่าหุ้นอยู่
ออกขายทอดตลาด โดยมีทุนทรัพยจ์ านวน 1,000 ลา้นบาท ซ่ึงศาลแพ่งกรุงเทพใตไ้ดมี้ค าพิพากษายกฟ้องเม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม
พ.ศ. 2556 และต่อมาศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าพิพากษาเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ใหศ้าลชั้นตน้พิจารณาและพิพากษาใหม่
ตามรูปคดีโดยปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 
 
เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ศาลอาญากรุงเทพใต้ได้มีค  าพิพากษายกฟ้องคดีอาญาท่ีเก่ียวเน่ืองกับการฟ้องเพิกถอน 
การขายทอดตลาดหุ้นดงักล่าวขา้งตน้ รวมถึงได้มีค าสั่งสั่งให้จ  าหน่ายคดีแพ่งท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญาดงักล่าวออกจาก 
สารบบความ และเม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าพิพากษายืนตามค าพิพากษาของศาลชั้นตน้ให้ยกฟ้อง
คดีอาญาดังกล่าว ดังนั้ น ฝ่ายบริหารของบริษทัจึงเช่ือว่าบริษัทจะไม่ได้รับความเสียหายจากคดีท่ีมีการฟ้องร้องดังกล่าว  
ทั้งน้ีปัจจุบนัคดีดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 



บริษัท ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2559 
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19 เงนิปันผลจ่าย 

 
เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 
พ.ศ. 2558 ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 108.9 ลา้นบาท โดยไดจ่้ายใหก้บัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2559 
 

20 เหตุการณ์ภายหลงัวนัที่ในรายงานข้อมูลทางการเงนิ 
 
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
 
เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บริษทัไดอ้อกหุน้กูจ้  านวน 2,050 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.20 ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือน 
ตลอดอายหุุ้นกู ้หุ้นกูด้งักล่าวมีมูลค่าท่ีตราไวจ้  านวน 1,000 บาท และมีราคาท่ีเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท หุ้นกูค้รบก าหนดไถ่ถอน
ภายใน 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้โดยช าระคืนตามมูลค่าท่ีตราไว ้1,000 บาท 
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