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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 



 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 

 

ความเหน็ 
 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงนิรวมของบรษิัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) (บรษิัท) และบรษิัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และ 

งบการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัทแสดงฐานะการเงนิรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัท ณ วนัที ่ 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกจิการ กระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะ

กจิการสาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

 

งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 

• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

• งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  

• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการสําหรบัปีสิ้นสุด 

วนัเดยีวกนั  

• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 

• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึง่รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่าํคญั 

 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ

ของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ 

จากกลุ่มกจิการและบรษิัทตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชใีนส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวม

และงบการเงนิเฉพาะกิจการที่กําหนดโดยสภาวชิาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรบัผิดชอบ 

ด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รบัเพียงพอและ

เหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 

 

 



 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องสําคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ที่มนัียสําคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของข้าพเจา้ในการตรวจสอบ 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการสําหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจ้าไดร้ะบุเรื่องการรวมธุรกจิเป็นเรื่องสําคญัในการตรวจสอบ

และได้นําเรื่องน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดง

ความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้น้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากสําหรบัเรื่องน้ี 

 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

การรวมธรุกิจ   

วธิกีารตรวจสอบของขา้พเจา้ม ีดงัน้ี 
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 13 และ ข้อ 31 เรื่อง 

เงนิลงทุนในบรษิัทย่อย และเรื่องการซื้อธุรกิจ ในระหว่างพ.ศ. 2562 

กลุ่มกิจการได้เข้าซื้อเงนิลงทุนในบรษิัทที่ดําเนินธุรกิจผลิตและ

จําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยท์ี่ตดิตัง้บนฟ้ืนดนิ

จํานวน 3 บรษิัท โดยกลุ่มกิจการจ่ายชําระสิง่ตอบแทนทัง้หมด 

สาํหรบัเงนิลงทุนเป็นจํานวนเงนิรวม 786.97 ลา้นบาท ผูบ้รหิารของ

กลุ่มกิจการประเมินว่าการซื้อเงินลงทุนดังกล่าวเป็นการรวม

ธุรกิจภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  3 

(ปรบัปรุง 2561) เรื่องการรวมธุรกจิ  

 

ผู้บริหารจัดให้มีผู้ประเมินราคาอิสระทําการปันส่วนราคาซื้อ 

ในการรวมธุรกจิ (Purchase price allocation) เพื่อประเมนิมลูค่า

ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้า  

 

ข้าพเจ้าให้ความสําคัญในการตรวจสอบรายการน้ีเน่ืองจาก

จํานวนเงนิของรายการดงักล่าวมีสาระสําคญั และการประเมิน

มูลค่ายุติธรรมอาศยัวธิกีารประเมนิมูลค่าซึ่งมคีวามซบัซ้อนและ

ต้องอาศัยดุลยพินิจของผู้บริหารในการกําหนดข้อมูลและข้อ

สมมตฐิานในวธิกีารประเมนิ ซึง่รวมถงึอตัราคดิลดทีใ่ช ้

 

  

• ขา้พเจา้ประเมนิความเหมาะสมในการพจิารณาของ

ผู้บริหารว่ารายการซื้อเงินลงทุนดังกล่าวเป็นการ

รวมธุรกิจตามคํานิยามของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิฉบบัที ่3  

• ข้าพเจ้าประเมินความรู้ ความสามารถ ความเป็น

อิสระและความเที่ยงธรรมของผู้ประเมินราคาและ

ประเมินความ เหมาะสมในการระบุ สินทรัพย ์

ทีไ่ดม้าและหน้ีสนิทีร่บัมา ณ วนัทีซ่ื้อธุรกจิ 

• ในการทดสอบวิธีการประเมินมูล ค่ายุติธรรม 

ข้าพเจ้าขอให้ผู้เชี่ยวชาญของข้าพเจ้า สอบทาน

ความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของวธิีที่ใช้

ในการประเมนิมูลค่า การประมาณอตัราคดิลดและ

ปัจจยัในการคิดลด รวมถึงตรรกะของวิธีการประเมิน

และการคํ านวณ  โดยเปรียบ เทียบกับวิธีการ 

ทีถ่อืปฏบิตัทิ ัว่ไปในอุตสาหกรรมทีเ่ปรยีบเทยีบกนัได ้

• ข้าพเจ้าประเมนิความสมเหตุสมผลของสมมติฐาน

หลักที่ใช้ในการปันส่วนราคาซื้อในการรวมธุรกิจ 

โดยเปรยีบเทยีบกบัสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้มูลในอดตี

ของบรษิทัย่อย และขอ้มูลในตลาดของอุตสาหกรรม

ทีเ่ปรยีบเทยีบกนัได ้ 

 

จากการปฏิบัติงานข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่ารายการซื้ อ 

เงินลงทุนดังกล่าวเป็นการรวมธุรกิจตามคํานิยามของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 3 และสมมตฐิาน

หลกัที่ผู้บรหิารใช้ในการปันส่วนราคาซื้อมคีวามสอดคล้อง

กับหลักฐานที่มี ข้าพเจ้าประเมินวิธีการบัญชีและความ

เพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงนิ ขา้พเจา้ไมพ่บขอ้สงัเกตทีม่สีาระสาํคญั 
  



 

ข้อมูลอ่ืน  
 

กรรมการเป็นผู้รบัผดิชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงนิรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนัน้ ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบัรายงานประจําปี

ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชน้ีี  

 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถงึขอ้มูลอื่น และขา้พเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ 

ต่อขอ้มลูอื่น 

 

ความรบัผดิชอบของข้าพเจา้ที่เกี่ยวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการคอื การอ่านและพจิารณา 

ว่าขอ้มูลอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระสําคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ หรอืกบัความรูท้ ี่ไดร้บัจากการตรวจสอบ

ของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม ่ 

 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามกีารแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญั ข้าพเจ้าต้อง

สื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมการมหีน้าที่รบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกต้องตามที่ควร 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในทีก่รรมการพจิารณาว่าจําเป็น เพื่อให้สามารถ

จดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกดิจาก

การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

 

ในการจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ กรรมการรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและ

บรษิทัในการดําเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการดําเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชี

สําหรบัการดําเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มกิจการและบรษิัท หรอืหยุดดําเนินงาน หรอืไม่สามารถ

ดําเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่่วยกรรมการในการกํากบัดูแลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

 

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของข้าพเจา้มวีตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และ

เสนอรายงานของผู้สอบบัญชซีึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ในระดบัสูง  

แต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิ 

อนัเป็นสาระสําคญัที่มอียู่ได้เสมอไป ขอ้มูลทีข่ดัต่อข้อเท็จจรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และถอืว่ามสีาระสําคญัเมื่อ

คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทาง

เศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่าน้ี  



 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั

เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 

• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวธิีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง

เหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีี่เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยง 

ทีไ่ม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสีย่งที่เกิดจากขอ้ผดิพลาด 

เน่ืองจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดง

ขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการ

และบรษิทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการ

เปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัทําขึน้โดยกรรมการ  

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสีําหรบัการดําเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชี

ทีไ่ดร้บั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสําคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยั

อย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบรษิัทในการดําเนินงานต่อเน่ืองหรอืไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่า 

มคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสําคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชขีองข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้อง 

ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเห็นของขา้พเจ้า 

จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของขา้พเจ้าขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ได้รบัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผู้สอบบญัชขีอง

ขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกจิการและบรษิทัต้องหยุดการดําเนินงาน

ต่อเน่ือง  

• ประเมนิการนําเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย

ข้อมูลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทําให้มกีารนําเสนอข้อมูล 

โดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 

• ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่เหมาะสมอย่างเพยีงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอืกิจกรรมทาง

ธุรกจิภายในกลุ่มกจิการเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล

และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้  

 

ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ทีส่ําคญัซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้

ประเดน็ทีม่นัียสําคญัทีพ่บจากการตรวจสอบและขอ้บกพร่องทีม่นัียสําคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการ

ตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คํารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดจรรยาบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระ

และได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อ ว่ามีเหตุผล 

ที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้า 

ขาดความเป็นอสิระ 

 



 

จากเรื่องที่สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้พจิารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มนัียสําคญัที่สุดในการตรวจสอบงบการเงนิรวม

และงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและกําหนดเป็นเรื่องสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้อธบิายเรื่องเหล่าน้ีในรายงาน

ของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรอืข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที ่

จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์ 

ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว  

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขจรเกียรติ  อรณุไพโรจนกลุ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3445 

กรุงเทพมหานคร 
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 643,594,118 561,020,761 43,843,636 209,557,883

เงินฝากธนาคารที�มีข้อจํากัดในการเบิกใช้ระยะสั�น 9 18,864,046 74,399,234 14,912,759 11,602,676

เงินลงทุนชั�วคราว 10 221,114,307 459,753 221,114,307 459,753

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 11 430,399,966 478,067,350 263,930,877 258,869,056

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทย่อย 32.3 - - 701,000,825 335,287,932

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย

ที�ถึงกําหนดรับชําระภายในหนึ�งปี 32.4 - - 61,600,000 -

สินค้าคงเหลือ 24,028,968 14,452,830 - -

ภาษีมูลค่าเพิ�มรอขอคืน 273,156,145 181,178,565 - -

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 12 30,316,921 152,581,949 14,582,520 11,977,634

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,641,474,471 1,462,160,442 1,320,984,924 827,754,934

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที�มีข้อจํากัดในการเบิกใช้ระยะยาว 9 34,239,939 12,008,535 12,365,952 1,050,000

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 32.4 - - 5,004,151,459 4,333,468,428

ลูกหนี�จากการจําหน่ายเงินลงทุน 32.2 - - 1,383,683,149 1,383,683,149

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 13.2 - - 1,199,149,897 1,198,749,905

เงินลงทุนในการร่วมค้า 13.1 1,840,054,520 1,787,086,887 350,000,130 350,000,130

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 14 103,857,149 89,977,885 89,977,885 89,977,885

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 7,549,859,170 6,928,083,195 273,737,922 280,233,690

ค่าความนิยม 16 17,112,763 17,726,430 - -

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 17 4,669,898,201 4,376,580,242 7,057,176 7,679,330

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 18 1,623,005 2,409,825 - -

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 11,871,739 13,201,756 7,339,848 2,652,339

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 14,228,516,486 13,227,074,755 8,327,463,418 7,647,494,856

รวมสินทรัพย์ 15,869,990,957 14,689,235,197 9,648,448,342 8,475,249,790

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ ______________________________________     กรรมการ ______________________________________

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 20.1 98,470,171 98,794,277 98,470,171 98,794,277

เจ้าหนี�ค่าก่อสร้างและเจ้าหนี�อื�น 19 199,267,433 278,445,782 45,968,588 42,593,513

เจ้าหนี�ค่าสิทธิในสัญญาซื�อขายไฟฟ้า

ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 2,056,215 - - -

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน

ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 20.2 7,195,003 2,619,884 2,720,032 2,619,884

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว

ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 20.3 737,755,685 437,241,304 272,894,555 175,888,656

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากบริษัทย่อย 32.5 - - 22,500,000 22,500,000

ส่วนของหุ้นกู้ที�ถึงกําหนดชําระในหนึ�งปี 20.5 949,800,983 2,048,530,153 949,800,983 2,048,530,153

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 4,404,066 1,349,856 - -

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 26,403,034 15,484,548 5,292,403 966,918

รวมหนี�สินหมุนเวียน 2,025,352,590 2,882,465,804 1,397,646,732 2,391,893,401

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนี�ค่าสิทธิในสัญญาซื�อขายไฟฟ้า 73,328,549 - - -

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน 20.2 13,280,673 7,979,672 5,259,640 7,979,672

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 20.3 5,736,434,390 5,922,634,037 2,291,060,602 2,062,779,803

หุ้นกู้ 20.5 2,345,024,775 949,065,843 2,345,024,775 949,065,843

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 21 13,521,825 8,606,509 13,521,825 8,606,509

2,584,824 2,454,578 2,584,824 2,454,578

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 18 28,066,973 1,335,446 3,111,610 1,266,952

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 72,000 72,000 72,000 72,000

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 8,212,314,009 6,892,148,085 4,660,635,276 3,032,225,357

รวมหนี�สิน 10,237,666,599 9,774,613,889 6,058,282,008 5,424,118,758

ประมาณการหนี�สินการรื�อถอนสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

   หุ้นสามัญจํานวน 2,477,474,454  หุ้น 

   มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

      (พ.ศ. 2561 : 2,450,250,000 หุ้น

      มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 22 2,477,474,454 2,450,250,000 2,477,474,454 2,450,250,000

ทุนที�ออกและเรียกชําระแล้ว

   หุ้นสามัญจํานวน 2,117,716,281  หุ้น 

   ชําระแล้วหุ้นละ 1 บาท

      (พ.ศ. 2561 : 1,905,749,580 หุ้น

      มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 22 2,117,716,281 1,905,749,580 2,117,716,281 1,905,749,580

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 22 1,045,504,325 727,554,273 1,045,504,325 727,554,273

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 23 81,303,726 63,972,012 67,603,094 50,894,012

ยังไม่ได้จัดสรร 2,856,783,618 2,207,230,671 359,342,634 366,933,167

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ (473,307,381) (134,119,095) - -

รวมส่วนของเจ้าของของบริษัทใหญ่ 5,628,000,569 4,770,387,441 3,590,166,334 3,051,131,032

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 4,323,789 144,233,867 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 5,632,324,358 4,914,621,308 3,590,166,334 3,051,131,032

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 15,869,990,957 14,689,235,197 9,648,448,342 8,475,249,790

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้จากการขาย 1,235,447,207 496,417,874 2,280 1,242,355

รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ�มราคารับซื�อไฟฟ้า 68,702,780 22,339,621 - 1,499,520

รายได้ค่าบริหารจัดการ 44,741,114 42,610,585 94,735,249 74,351,127

ต้นทุนขายและบริการ (911,358,079) (435,172,853) (74,633,921) (88,386,181)

กําไร(ขาดทุน)ขั�นต้น 437,533,022 126,195,227 20,103,608 (11,293,179)

เงินปันผลรับ 56 53 618,380,107 586,572,101

รายได้อื�น 24 92,716,644 156,191,219 9,753,504 69,461,144

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     (233,345,785) (206,642,688) (136,551,349) (138,886,509)

(ขาดทุน)กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน (5,414,481) (47,475) (194,165,264) (65,893,001)

ค่าใช้จ่ายอื�น 15 - (296,000,000) - (296,000,000)

ต้นทุนทางการเงิน 26 (147,191,521) (123,240,033) (198,870,291) (260,140,885)

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 659,517,685 610,188,427 - -

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 803,815,620 266,644,730 118,650,315 (116,180,329)

ภาษีเงินได้ 27 (5,073,121) (83,576,890) (1,832,206) (74,440,259)

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี 798,742,499 183,067,840 116,818,109 (190,620,588)

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี

รายการที�จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกําไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลัง

   การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์

     หลังออกจากงาน 21 (2,873,219) - (2,873,219) -

   ภาษีเงินได้ของรายการข้างต้น 21 (12,452) - (12,452) -

รายการที�จะจัดประเภทรายการใหม่เป็นกําไรหรือ

  ขาดทุนในภายหลัง

   ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (328,656,642) (4,177,321) - -

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 467,200,186 178,890,519 113,932,438 (190,620,588)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)สําหรับปี

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 774,584,221 173,954,320 116,818,109 (190,620,588)

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 24,158,278 9,113,520 - -

798,742,499 183,067,840 116,818,109 (190,620,588)

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 443,033,716 169,656,984 113,932,438 (190,620,588)

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 24,166,470 9,233,535 - -

467,200,186 178,890,519 113,932,438 (190,620,588)

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 29

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 0.40 0.09 0.06 (0.10)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ทุนเรือนหุ้น จัดสรรแล้ว - การเปลี�ยนแปลง รวม

ที�ออกและ ส่วนเกินมูลค่า สํารอง สัดส่วนใน การแปลงค่า ส่วนของเจ้าของ ส่วนได้เสียที�

เรียกชําระแล้ว หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร บริษัทย่อย งบการเงิน ของบริษัทใหญ่ ไม่มีอํานาจควบคุม รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมาต้นปี ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561 1,815,000,000 727,554,273 62,894,012 2,135,195,319 - (122,052,836) 4,618,590,768 162,151,409 4,780,742,177

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี

ลงทุนเพิ�มในบริษัทย่อยโดยซื�อหุ้น

จากส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม - - - - (7,768,923) - (7,768,923) (27,151,077) (34,920,000)

จัดสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย 23 - - 1,078,000 (1,078,000) - - - - -

การจ่ายหุ้นปันผล 22 90,749,580 - - (90,749,580) - - - - -

เงินปันผลที�เป็นเงินสด 30 - - - (10,091,388) - - (10,091,388) - (10,091,388)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี - - - 173,954,320 - (4,297,336) 169,656,984 9,233,535 178,890,519

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 1,905,749,580 727,554,273 63,972,012 2,207,230,671 (7,768,923) (126,350,172) 4,770,387,441 144,233,867 4,914,621,308

ยอดยกมาต้นปี ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 1,905,749,580 727,554,273 63,972,012 2,207,230,671 (7,768,923) (126,350,172) 4,770,387,441 144,233,867 4,914,621,308

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี

ลงทุนเพิ�มในบริษัทย่อยโดยซื�อหุ้น

จากส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 13.2                   -                    -                    -                    -           (10,523,452)                   -           (10,523,452)           (164,076,548)          (174,600,000)

จัดสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย 23 -                  -   17,331,714 (17,331,714) - - - -                        -   

ออกหุ้นสามัญเพิ�ม 22 211,966,701 317,950,052 - - - - 529,916,753 - 529,916,753

เงินปันผลที�เป็นเงินสด 30 - - - (104,813,889) - - (104,813,889) - (104,813,889)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี - - - 771,698,550 - (328,664,834) 443,033,716 24,166,470 467,200,186

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 2,117,716,281 1,045,504,325 81,303,726 2,856,783,618 (18,292,375) (455,015,006) 5,628,000,569 4,323,789 5,632,324,358

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม

ส่วนของเจ้าของของบริษัทใหญ่

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

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ทุนเรือนหุ้น จัดสรรแล้ว

ที�ออกและ ส่วนเกินมูลค่า สํารอง

เรียกชําระแล้ว หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมาต้นปี ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561 1,815,000,000 727,554,273 50,894,012 658,394,723 3,251,843,008

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี

การจ่ายหุ้นปันผล 22 90,749,580 - - (90,749,580) -

เงินปันผลที�เป็นเงินสด 30 - - - (10,091,388) (10,091,388)

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี - - - (190,620,588) (190,620,588)

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 1,905,749,580 727,554,273 50,894,012 366,933,167 3,051,131,032

ยอดยกมาต้นปี ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 1,905,749,580 727,554,273 50,894,012 366,933,167 3,051,131,032

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี

จัดสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย 23 - - 16,709,082 (16,709,082) -

ออกหุ้นสามัญเพิ�ม 22 211,966,701 317,950,052 - - 529,916,753

เงินปันผลที�เป็นเงินสด 30 - - - (104,813,889) (104,813,889)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี - - - 113,932,438 113,932,438

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 2,117,716,281 1,045,504,325 67,603,094 359,342,634 3,590,166,334

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 803,815,620 266,644,730 118,650,315 (116,180,329)

รายการปรับปรุง

ค่าเสื�อมราคา 14, 15 298,300,124 145,968,764 8,722,027 26,131,299

ค่าตัดจําหน่าย 17 43,154,725 11,073,552 2,144,434 1,111,493

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 13.1 (659,517,685) (610,188,427) - -

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 21 5,959,136 2,652,204 5,959,136 2,652,204

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง (4,493,831) (2,024,288) 183,834,020 (73,463,351)

กําไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

   ในหลักทรัพย์ 10 (497,803) - (497,803) -

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (974,492) (1,349,250) (974,492) (1,349,250)

ขาดทุน(กลับรายการ)จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 15 13,079,191 296,000,000 (577,706) 296,000,000

ขาดทุน(กําไร)จากการจําหน่าย/ตัดจําหน่ายอุปกรณ์ 548,712 37,848 (21,887) (18,515)

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายภาษีหัก ณ ที�จ่าย 16,467 17,528 - -

เงินปันผลรับ (56) (53) (618,380,107) (586,572,101)

ดอกเบี�ยรับ 24 (1,756,685) (23,090,909) (6,463,021) (24,495,479)

รายได้อื�น - (1,578,280) - (3,030,593)

ต้นทุนทางการเงิน 26 147,191,521 123,240,033 198,870,290 260,140,885

กําไรจากการต่อรองราคาซื�อบริษัทย่อย 31 (56,004,450) - - -

ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม 16 971,663 - - -

589,792,157 207,403,452 (108,734,794) (219,073,737)

การเปลี�ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 101,708,164 (393,228,292) 9,521,134 (10,822,156)

สินค้าคงเหลือ (9,576,138) (14,452,830) - -

ภาษีมูลค่าเพิ�มรอขอคืน 43,782,264 (67,167,834) - 241,228

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - 81,781,462 - 81,781,462

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 5,444,854 (57,076,636) 65,722 (324,323)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 3,938,719 13,923,480 (4,695,979) 1,259,199

เจ้าหนี�อื�น (38,365,921) 35,085,118 2,069,083 315,560

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 3,594,680 773,786 4,325,485 283,267

จ่ายชําระผลประโยชน์พนักงาน 21 (3,917,039) (121,452) (3,917,039) (121,452)

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 696,401,740 (193,079,746) (101,366,388) (146,460,952)

เพิ�ม   รับภาษีเงินได้ - 1,546,610 - 1,546,610

หัก   จ่ายภาษีเงินได้ (3,324,445) (12,787,837) (2,670,607) (2,279,665)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการดําเนินงาน 693,077,295 (204,320,973) (104,036,995) (147,194,007)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

   - สุทธิจากเงินที�ได้มา (745,028,449) (45,909,210) (399,992) (488,700,475)

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - 424,249,995

เงินฝากธนาคารที�มีข้อจํากัดในการเบิกใช้เพิ�มขึ�น 33,319,048 (5,603,737) (14,626,035) (2,742,524)

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทุนชั�วคราว 10 (995,390,807) (510,971,859) (995,390,807) (510,971,859)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั�วคราว 776,208,548 605,934,630 776,208,548 605,934,630

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทย่อย 32.3 - - (488,000,000) (663,484,810)

เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทย่อย 32.3 - - 67,287,107 380,741,723

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 32.4 - - (1,018,162,498) (563,736,515)

เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 32.4 - - 161,816,773 704,565,291

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (434,438,142) (2,255,191,134) (3,987,216) (6,927,944)

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 417,540 10,118,121 274,547 262,615

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (2,089,002) (46,566,950) (2,088,845) (3,121,581)

รับดอกเบี�ย 1,768,982 34,960,193 7,644,226 35,815,425

รับเงินปันผล 599,830,104 670,222,116 599,830,104 570,822,098

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน (765,402,178) (1,543,007,830) (909,594,088) 482,706,069

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ 22 529,916,753 - 529,916,753 -

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงินสุทธิจาก

   ค่าธรรมเนียมทางการเงิน 20.1 145,923,140 85,986,004 145,923,140 85,986,004

จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 20.1 (150,000,000) (2,250,000,000) (150,000,000) (2,250,000,000)

จ่ายคืนหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน 20.2 (6,757,229) (2,973,324) (2,973,324) (2,973,324)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิ

   จากค่าธรรมเนียมทางการเงิน 20.3 901,534,752 4,617,387,743 546,458,031 2,237,654,703

จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 20.3 (942,089,215) (240,296,891) (203,166,050) -

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 20.5 2,344,712,500 - 2,344,712,500 -

จ่ายคืนหุ้นกู้ 20.5 (2,050,000,000) - (2,050,000,000) -

ซื�อหุ้นเพิ�มในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสีย

   ที�ไม่มีอํานาจควบคุม 13.2 (174,600,000) (34,920,000) -                 -

เงินสดจ่ายเงินปันผล (104,813,889) (10,181,324) (104,813,889) (10,181,324)

ดอกเบี�ยจ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงิน (273,414,891) (218,601,959) (206,109,931) (220,489,723)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 220,411,921 1,946,400,249 849,947,230 (160,003,664)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ 148,087,038 199,071,446 (163,683,853) 175,508,398

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 561,020,761 424,752,306 209,557,883 32,023,034

ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี�ยน 2,358,054 1,084,230 (2,030,394) 2,026,451

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (67,871,735) (63,887,221) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ�นปี 643,594,118 561,020,761 43,843,636 209,557,883

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

รายการที�ไม่ใช่เงินสดที�มีสาระสําคัญมีดังนี�

การลงทุนในบริษัทย่อยโดยยังมิได้ชําระเงิน 37,059,807 - 249,995 249,995

ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าและซื�ออุปกรณ์ที�ยังไม่ได้ชําระเงิน 6,993,242 119,907,294 - 2,086,003

ลูกหนี�จากการจําหน่ายเงินลงทุนค้างรับจากบริษัทย่อย - - 1,383,683,149 1,383,683,149

หุ้นปันผล - 90,749,580 - 90,749,580

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บรษิทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหาชนจํากดั ซึ่งจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และเป็นบรษิทั

จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยมีบรษิัท พี.เอ็ม.เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด ซึ่งเป็นบรษิัทที่จดทะเบียนจดัตัง้ 

ในประเทศไทยเป็นบรษิทัใหญ่ (“บรษิทัใหญ่”) มทีีอ่ยู่ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวด้งัน้ี 

 

เลขที ่725 อาคารเมโทรโพลศิ ชัน้ 19 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษิทั บรษิทัย่อยและการร่วมคา้ว่ากลุ่มกจิการ 

 

การประกอบธุรกิจของกลุ่มกิจการคอื การผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์และพลงังานชวีมวลให้แก่

ภาครฐัและเอกชน 

 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 

 

2 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีส่าํคญัซึง่ใชใ้นการจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการมดีงัตอ่ไปน้ี 

 

2.1 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการได้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยและข้อกําหนด

ภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  

 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการจดัทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของ 

งบการเงนิ ยกเวน้เงนิลงทุนเพื่อคา้ซึง่ใชม้ลูค่ายุตธิรรมตามทีอ่ธบิายในนโยบายการบญัช ี

 

การจดัทํางบการเงนิให้สอดคล้องกบัหลกัการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทยกําหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัช ี

ที่สําคญัและการใช้ดุลยพินิจของผู้บรหิารตามกระบวนการในการนํานโยบายการบญัชขีองกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัต ิ 

กลุ่มกจิการเปิดเผยเรื่องการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิารหรอืรายการที่มคีวามซบัซ้อน และรายการเกี่ยวกบัขอ้สมมติฐาน

และประมาณการทีม่นัียสาํคญัต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 5 

 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ้นจากงบการเงนิตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย  

ในกรณีทีม่เีน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทย

เป็นหลกั 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจการ 

 

2.2.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาถือปฏิบติัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี 

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 

 

ก) มาตรฐานการรายการทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาท่ีทาํกบัลูกค้า (TFRS 15) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินได้กําหนดหลักการ 5 ขัน้ตอน ในการกําหนดและรบัรู้รายได้จากสญัญา 

ทีท่ํากบัลูกค้า ซึ่งกําหนดใหก้ลุ่มกจิการต้องรบัรูร้ายไดต้ามหลกัการการโอนการควบคุม คอื รบัรูร้ายไดเ้พื่อให้

สะท้อนถึงการโอนการควบคุมในสินค้าหรือบริการไปยังลูกค้าด้วยจํานวนเงินที่สะท้อนถึงจํานวนเงินที ่

กลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รบัจากสนิค้าและบรกิารที่ได้โอนไป แทนหลกัการรบัรู้รายได้ตามหลกัการโอนความเสีย่ง

และผลตอบแทนในสนิค้าและบรกิารไปยงัผู้ซื้อตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่11 (TAS 11) เรื่อง รายได้จาก

สญัญาก่อสร้าง และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (TAS 18) เรื่อง รายได้ และการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

ผูบ้รหิารของกลุ่มกิจการได้ประเมนิและพจิารณาว่ามาตรฐานที่ปรบัปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งต้นไม่มผีลกระทบทีม่ี

นัยสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ  

 

ข) มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรบัปรงุ 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 ได้ปรับปรุงเพื่ออธิบายให้ชัดเจนในกรณีที่กิจการร่วมลงทุน กองทุนรวม 

กองทรสัต์ หรือกิจการที่มีลกัษณะคล้ายคลึงกันเลือกวิธีการวดัมูลค่าเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมหรอืการร่วมค้า 

ดว้ยวธิมีูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน กจิการต้องเลอืกวธิกีารน้ีสําหรบัแต่ละบรษิทัร่วมหรอืแต่ละการร่วมค้า

แยกต่างหากจากกนั ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรก 

 

ค) มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรบัปรงุ 2561) เร่ือง อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 ได้ปรบัปรุงเพื่ออธิบายให้ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการโอนจากหรือโอนมาเป็น

อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน จะทําได้ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของอสงัหารมิทรพัย์ซึ่งต้องมี

หลกัฐานการเปลี่ยนแปลงการใชง้านสนับสนุน โดยการเปลี่ยนแปลงการใชง้านจะเกดิขึน้เมื่ออสงัหารมิทรพัยนั์น้

เข้านิยามหรือสิ้นสุดการเป็นไปตามนิยามของอสังหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน การเปลี่ยนแปลงความตัง้ใจ 

ของฝ่ายบรหิารเพยีงอย่างเดยีวไม่ไดใ้หห้ลกัฐานเพยีงพอทีจ่ะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงการใชง้าน 

 

ง) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 22 เร่ือง รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและ 

ส่ิงตอบแทนจ่ายล่วงหน้า 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 22 ได้อธิบายให้ชัดเจนในกรณีที่กิจการได้จ่ายหรือ 

รบัล่วงหน้าเป็นเงนิตราต่างประเทศ เกี่ยวกบัวนัทีร่บัรูร้ายการซึ่งกําหนดอตัราแลกเปลี่ยนทีนํ่ามาใชใ้นการรบัรู้

รายการเมื่อเริม่แรกของสนิทรพัย ์ค่าใชจ่้าย หรอืรายได ้ 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจการ (ต่อ) 
 

2.2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชี

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563  
 

กลุ่มกจิการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มผีล

บงัคบัใช้ในรอบระยะเวลาบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิัทไม่ได้นํามาตรฐานที่ปรบัปรุงใหม่

ดงักล่าวมาถอืปฏบิตัก่ิอนวนับงัคบัใช ้
 

ก) เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทางการเงนิ ไดแ้ก่ 
 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่32  เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่7  เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9  เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16  เรื่อง การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธใิน 

        หน่วยงานต่างประเทศ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่19  เรื่อง การชาํระหน้ีสนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิกลุ่มน้ีกล่าวถงึการจดัประเภทรายการ การวดั

มูลค่าและการตัดรายการสินทรพัย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน การด้อยค่าของสินทรพัย์ทางการเงิน  

การบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง การแสดงรายการ และการเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิ 
 

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการจะปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือ 

ทางการเงนิ โดยรบัรูผ้ลกระทบสะสมโดยการปรบัปรุงยอดยกมาของกําไรสะสม (modified retrospective)  
 

ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบของการนํามาตรฐานน้ีมาใชเ้ป็นครัง้แรก 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจการ (ต่อ) 

 

2.2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชี 

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า ส่งผลให้กลุ่มกจิการในฐานะผูเ้ช่ารบัรูส้ญัญาเช่า

เกอืบทัง้หมดในงบแสดงฐานะการเงนิ โดยไม่ตอ้งจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดําเนินงานและสญัญาเช่าการเงนิอกี

ต่อไป กลุ่มกจิการต้องรบัรูส้นิทรพัย์สทิธกิารใช้ และหน้ีสนิตามสญัญาเช่า เวน้แต่เป็นสญัญาเช่าระยะสัน้และ

สญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าตํ่า  

 

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการจะปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่องสญัญาเช่า โดยรบัรู้

ผลกระทบสะสมโดยการปรบัปรุงยอดยกมาของกําไรสะสม (modified retrospective)  

 

จากการประเมนิผลกระทบเบื้องต้น ผู้บรหิารคาดว่ากลุ่มกิจการจะได้รบัผลกระทบจากมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิที่มสีาระสําคญัจากการรบัรูห้น้ีสนิตามสญัญาเช่าเกี่ยวกบัสญัญาเช่าพื้นทีอ่าคารสํานักงาน รถยนต ์

และพื้นที่ส่วนหลงัคา-ดาดฟ้า ซึ่งเคยจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดําเนินงานภายใต้หลกัการของมาตรฐานบญัช ี

ฉบบัที ่17 เรื่องสญัญาเช่า 

 

ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบของการนํามาตรฐานน้ีมาใชเ้ป็นครัง้แรก 

 

ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุใหม่ฉบบัอ่ืนๆ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงใหม่ซึ่งจะมผีลกระทบอย่างมสีาระสําคญัต่อกลุ่ม

กจิการ ไดแ้ก่ 

 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่12 เรื่อง ภาษเีงนิได ้

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่19 เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่23 เรื่อง ตน้ทุนการกูย้มื 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่28 เรื่อง เงนิลงทนุในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 เรื่อง การรวมธุรกจิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่11 เรื่อง การร่วมการงาน 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่23 เรื่อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกบัวธิกีารทางภาษเีงนิได ้
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจการ (ต่อ) 

 

2.2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชี 

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

 

ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุใหม่ฉบบัอ่ืนๆ (ต่อ) 

 

การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่12 เรื่อง ภาษีเงนิได ้ไดอ้ธบิายให้ชดัเจนว่าการรบัรูผ้ลกระทบทางภาษีเงนิได้

ของเงนิปันผลจากตราสารทุน ใหร้บัรูภ้าษีเงนิไดโ้ดยใหส้อดคล้องกบัการรบัรูร้ายการหรอืเหตุการณ์ในอดตีทีท่ําให้

เกดิกําไรทีนํ่ามาจดัสรรเงนิปันผล  

 

การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (การแก้ไขโครงการ การลดขนาด

โครงการ หรอืการจ่ายชําระผลประโยชน์) ไดอ้ธิบายให้ชดัเจนเกี่ยวกบัวธิกีารบญัชสีําหรบักรณีที่มกีารแก้ไข

โครงการ การลดขนาดโครงการ หรอืการจ่ายชําระผลประโยชน์ของโครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว ้โดยเมื่อ

การเปลี่ยนแปลงโครงการได้เกิดขึ้น กิจการจะต้องใช้ข้อสมมติที่เป็นปัจจุบนั ณ วนัที่ที่มีการแก้ไขโครงการ  

การลดขนาดโครงการ หรอืการจ่ายชาํระผลประโยชน์ ในการคํานวณต้นทุนบรกิารในปัจจุบนัและดอกเบี้ยสุทธิ

สาํหรบัระยะเวลาทีเ่หลอืของรอบระยะเวลารายงานภายหลงัการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 

 

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม ได้อธิบายให้ชัดเจนว่าหากสินทรัพย ์

ที่เข้าเงื่อนไขที่เกิดจากเงินที่กู้มาโดยเฉพาะนัน้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย  

ยอดคงเหลอืของเงนิทีกู่้มาโดยเฉพาะดงักล่าว กจิการต้องนํามารวมเป็นส่วนหน่ึงของเงนิกู้ยมืทีม่วีตัถุประสงค์

ทัว่ไปดว้ย 

 

การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 28 เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิัทร่วมและการร่วมคา้ (ส่วนได้เสยีระยะยาว 

ในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้) ได้อธิบายให้ชดัเจนยิง่ขึ้นเกี่ยวกบัส่วนได้เสยีระยะยาวในบรษิทัร่วมและการร่วมค้า 

ซึง่โดยเน้ือหาแล้วถอืเป็นส่วนหน่ึงของเงนิลงทุนสุทธใินบรษิทัร่วมและการร่วมคา้นัน้ แต่ไม่ไดนํ้าวธิสี่วนไดเ้สยี

มาถอืปฏบิตั ิกจิการจะตอ้งถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ 

ก่อนรบัรูก้ารปันส่วนผลขาดทุนและการด้อยค่าตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่28 เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม

และการร่วมคา้  

 

การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่3 เรื่อง การรวมธุรกจิ ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนว่า เมื่อกจิการ

ไดม้าซึ่งการควบคุมของธุรกจิทีเ่ป็นการดําเนินงานร่วมกนั ทีถ่อืเป็นการรวมธุรกจิจากการทยอยซื้อ ส่วนไดเ้สยีเดมิ

ทีม่อียู่ก่อนหน้าจะถูกวดัมลูค่าใหม ่

 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

21 

 

2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจการ (ต่อ) 

 

2.2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชี 

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

 

ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุใหม่ฉบบัอ่ืนๆ (ต่อ) 

 

การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ (เงื่อนไขการชําระก่อน

กําหนดและค่าชดเชยทีต่ดิลบ) การปรบัปรุงทําใหก้จิการสามารถวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิบางรายการที่มี

เงื่อนไขการชําระก่อนกําหนด ทีม่ค่ีาชดเชยในมูลค่าทีต่ดิลบ มสีทิธทิีจ่ะวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายแทน

การวดัมูลค่าดว้ยวธิมีูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน ซึ่งสนิทรพัยเ์หล่าน้ีรวมถงึเงนิใหกู้้ยมืบางประเภทและ

ตราสารหน้ี โดยการทีจ่ะวดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่ายไดนั้น้ค่าชดเชยในมูลค่าทีต่ดิลบจะต้องเป็นจํานวน

เงนิทีส่มเหตุสมผลสาํหรบัการยกเลกิสญัญาก่อนกําหนด และตามโมเดลธุรกจิกลุ่มกจิการถอืสนิทรพัยนั์น้เพื่อรบั

กระแสเงนิสดตามสญัญา 

 

การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน ได้อธิบายให้ชัดเจนว่า  

เมื่อกจิการไดม้าซึ่งการควบคุมร่วมของธุรกจิทีเ่ป็นการดําเนินงานร่วมกนั ส่วนไดเ้สยีเดมิทีม่อียู่ก่อนหน้าจะตอ้ง

ไม่วดัมลูค่าใหม ่

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 23 เรื่อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกบัวธิกีารทางภาษีเงนิได ้

ได้อธบิายวธิกีารรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่าสนิทรพัย์และหน้ีสนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชแีละสนิทรพัย์และ

หน้ีสนิภาษเีงนิไดใ้นงวดปัจจุบนัในกรณีทีม่คีวามไม่แน่นอนเกีย่วกบัวธิกีารทางภาษีเงนิได ้ในเรื่องดงัต่อไปน้ี 

 

- กจิการต้องสมมติว่าหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีจะตรวจสอบวธิกีารทางภาษีทีม่คีวามไม่แน่นอน และมคีวามรู้

เกี่ยวกบัขอ้มูลที่เกี่ยวข้องทัง้หมดอย่างครบถ้วน โดยไม่นําเหตุผลว่าจะตรวจพบหรอืไม่มาเป็นขอ้ในการ

พจิารณา 

- หากกิจการสรุปว่าไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจดัเก็บภาษีจะยอมรบัวิธีการทางภาษ ี

ทีม่คีวามไม่แน่นอน กจิการตอ้งสะทอ้นผลกระทบของความไม่แน่นอนในการคาํนวณบญัชภีาษเีงนิไดด้ว้ย 

- กิจการต้องประเมินการใช้ดุลยพินิจหรอืประมาณการใหม่ เมื่อข้อเท็จจรงิและสถานการณ์ที่เคยอ้างอิง 

ในการใช้ ดุลยพินิจหรือประมาณการมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือข้อมูลใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อการใช ้

ดุลยพนิิจหรอืประมาณการ 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

2.3 การบญัชีสาํหรบังบการเงินรวม  
 

ก) บริษทัย่อย 
 

บรษิทัย่อยหมายถงึกจิการทัง้หมดทีก่ลุ่มกจิการมอีํานาจควบคุม กลุ่มกจิการมอีํานาจควบคุมเมื่อกลุ่มกจิการรบั

หรอืมสีทิธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี่ยวข้องกบัผู้ได้รบัการลงทุน และสามารถใช้อํานาจเหนือผู้ได้รบั 

การลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงนิของบรษิทัย่อยไว้ในงบการเงนิรวมตัง้แต่

วนัทีก่ลุ่มกจิการมอีํานาจในการควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิการสญูเสยีอํานาจควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้  
 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน 
 

ข)  บริษทัร่วม 
 

บรษิทัร่วมเป็นกจิการทีก่ลุ่มกจิการมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสําคญัแต่ไม่ถงึกบัมอีํานาจควบคุมหรอืมกีารควบคุมร่วม 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมรบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีในการแสดงในงบการเงนิรวม 
 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน 
 

ค) การร่วมการงาน 
 

เงนิลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจดัประเภทเป็นการดําเนินงานร่วมกนัหรอืการร่วมคา้ โดยขึน้อยู่กบัสทิธแิละ 

ภาระผกูพนัตามสญัญาของผูเ้ขา้ร่วมการงานนัน้มากกว่าโครงสรา้งรปูแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน 
 

รายชื่อของกจิการร่วมคา้หลกัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 13.1 
 

การร่วมคา้ 
 

การร่วมการงานจดัประเภทเป็นการร่วมคา้เมื่อกลุ่มกจิการมสีทิธใินสนิทรพัยส์ุทธขิองการร่วมการงานนัน้ เงนิ

ลงทุนในการร่วมคา้รบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 
 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในการร่วมคา้บนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน  
 

ง) การบนัทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 

กลุ่มกิจการรบัรู้เงนิลงทุนเมื่อเริม่แรกด้วยราคาทุน ซึ่งประกอบด้วยเงนิที่จ่ายซื้อรวมกับต้นทุนทางตรงของ 

เงนิลงทุน 
 

กลุ่มกิจการจะรบัรู้มูลค่าภายหลงัวนัทีไ่ด้มาของเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมและการร่วมค้าด้วยส่วนแบ่งกําไรหรอื

ขาดทุนของผูไ้ดร้บัการลงทุนตามสดัส่วนทีผู่ล้งทุนมสี่วนไดเ้สยีอยู่ในกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงภายหลงัการไดม้าดงักล่าวขา้งตน้จะปรบัปรุงกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุน 
 

เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบรษิัทร่วมและการร่วมคา้มมีูลค่าเท่ากบัหรอืเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสยี

ของกลุ่มกจิการในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้นัน้ซึง่รวมถงึส่วนไดเ้สยีระยะยาวอื่น กลุ่มกจิการจะไม่รบัรูส้่วนแบ่ง

ขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสียในบรษิัทร่วมและการร่วมค้านัน้ เว้นแต่กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันหรือได้จ่ายเงิน 

เพื่อชาํระภาระผูกพนัแทนบรษิทัร่วมหรอืการร่วมคา้ 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

2.3 การบญัชีสาํหรบังบการเงินรวม (ต่อ) 

 

จ) การเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือครองกิจการ 

 

ในกรณีทีก่ลุ่มกจิการยงัคงมอีํานาจควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มกจิการปฏบิตัติ่อรายการกบัส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจ

ควบคุมเช่นเดยีวกนักับรายการกับผู้เป็นเจ้าของของกลุ่มกิจการ ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื้อหรอืราคาขาย 

จากการเปลี่ยนแปลงสดัส่วนในบรษิัทย่อยกบัราคาตามบญัชขีองส่วนได้เสยีที่ไม่มอีํานาจควบคุมที่ลดลงหรอื

เพิม่ขึน้ตามสดัส่วนทีเ่ปลีย่นแปลงไปจะถูกรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของ 
 

ถ้าสดัส่วนการถือครองในบรษิัทร่วมและการร่วมคา้ลดลง แต่กลุ่มกิจการยงัคงมอีิทธิพลอย่างมนัียสําคญัหรอื

ยงัคงมกีารควบคุมร่วม กําไรหรอืขาดทุนทีเ่คยบนัทกึไวใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นเฉพาะส่วนทีล่ดลงจะถูกโอน

ไปยงักําไรหรอืขาดทุน กําไรหรอืขาดทุนจากการลดสดัส่วนการถอืครองในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้จะถูกรบัรู้

ในงบกําไรขาดทุน 
 

เมื่อกลุ่มกิจการสูญเสียอํานาจควบคุม การควบคุมร่วม หรือการมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัในเงนิลงทุนนัน้  

เงินลงทุนที่เหลืออยู่จะถูกวดัมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจะถูกรบัรู้ในกําไรหรือขาดทุน  

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจะกลายเป็นมูลค่าเริ่มแรกในการบันทึกบัญชีเงนิลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ 

ตามสดัส่วนการถอืครองทีเ่หลอือยู่เป็นเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม, การร่วมคา้ หรอืสนิทรพัยท์างการเงนิ 
 

ฉ) รายการระหว่างกนัในงบการเงินรวม 
 

รายการ ยอดคงเหลอื และกําไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิระหว่างกนัในกลุ่มกจิการจะถูกตดัออก กําไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิ 

ในรายการระหว่างกลุ่มกิจการกับบริษัทร่วมและการร่วมค้าจะถูกตัดออกตามสัดส่วนที่กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสีย 

ในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิในรายการระหว่างกลุ่มกจิการจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั 

ยกเวน้รายการนัน้จะมหีลกัฐานว่าเกดิจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีโ่อน 
 

2.4 การรวมธรุกิจ 

 

กลุ่มกิจการถือปฏิบัติตามวธิีซื้อสําหรบัการรวมธุรกิจที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน สิ่งตอบแทน 

ทีโ่อนใหส้าํหรบัการซื้อธุรกจิประกอบดว้ย 
 

- มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนไป 

- หน้ีสนิทีก่่อขึน้เพื่อจ่ายชาํระใหแ้ก่เจา้ของเดมิ 

- ส่วนไดเ้สยีในส่วนของเจา้ของทีอ่อกโดยกลุ่มกจิการ 
 

สนิทรพัย์ที่ระบุได้ที่ได้มา หน้ีสิน และหน้ีสนิที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจจะถูกวดัมูลค่าเริม่แรกด้วยมูลค่ายุติธรรม  

ณ วนัทีซ่ื้อ 
 

ในการรวมธุรกจิแต่ละครัง้ กลุ่มกิจการมทีางเลือกที่จะวดัมูลค่าของส่วนได้เสยีที่ไม่มอีํานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่า

ยุตธิรรมหรอืดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธขิองผูถู้กซื้อ 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

2.4 การรวมธรุกิจ (ต่อ) 

 

ผลรวมของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้และมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อและมูลค่ายุติธรรม  

ของส่วนได้เสียในผู้ได้รบัการลงทุนซึ่งถืออยู่ ก่อนการรวมธุรกิจ (ในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจจากการทยอยซื้อ)  

ในจํานวนทีเ่กนิกว่ามลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิี่ระบุไดท้ี่ไดม้าต้องรบัรูเ้ป็นค่าความนิยม แต่หากน้อยกว่ามูลค่า

ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้า จะรบัรูส้่วนต่างโดยตรงไปยงักําไรหรอืขาดทุน 

 

ตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วกบัการซื้อธุรกจิ 

 

ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบัการซื้อธุรกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในกําไรหรอืขาดทุน 

 

การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายและ/หรอืไดร้บั 

 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะต้องจ่ายและ/หรอืไดร้บัทีร่บัรูไ้วเ้ป็นสนิทรพัย์หรอืหน้ีสนิ 

จะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน สิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายซึง่จดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของจะไม่มกีารวดัมลูค่าใหม่  

 

2.5 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 

ก) สกลุเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานและสกลุเงินท่ีใช้นําเสนองบการเงิน 

 

งบการเงนิแสดงในสกุลเงนิบาท ซึ่งเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในการดําเนินงานของกิจการและเป็นสกุลเงนิที่ใช้นําเสนอ 

งบการเงนิของกจิการและกลุม่กจิการ 

 

ข) รายการและยอดคงเหลือ 

 

รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน  

ณ วนัทีเ่กดิรายการ  

 

รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรบัหรอืจ่ายชําระที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการ

แปลงค่าสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน 

 

เมื่อมีการรับรู้รายการกําไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

องค์ประกอบของอตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดของกําไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นดว้ย 

ในทางตรงขา้มการรบัรู้กําไรหรอืขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตวัเงนิไว้ในกําไรหรอืขาดทุน องค์ประกอบของ

อตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดของกําไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นกําไรขาดทุนดว้ย 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

2.5 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (ต่อ) 

 

ค) กลุ่มกิจการ 

 

การแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัในกลุ่มกจิการ (ทีม่ใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกจิทีม่ภีาวะ

เงนิเฟ้อรุนแรง) ซึ่งมสีกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดําเนินงานแตกต่างจากสกุลเงนิทีใ่ชนํ้าเสนองบการเงนิไดถู้กแปลงค่า

เป็นสกุลเงนิทีใ่ชนํ้าเสนองบการเงนิดงัน้ี 

 

- สนิทรพัย์และหน้ีสนิที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิแปลงค่าด้วยอตัราปิด ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะ

การเงนิ 

- รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็แปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉลีย่ และ 

- ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 

2.6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดรวมถึงเงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 

เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภาพคล่องสงูซึง่มอีายุไม่เกนิสามเดอืนนับจากวนัทีไ่ดม้า  

 

2.7 เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจาํกดัในการใช้ 

 

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จํากดัในการใช ้หมายถงึ เงนิฝากธนาคารทุกประเภทซึ่งมเีงื่อนไขการใชจ่้ายและขัน้ตอนการเบกิถอน

สําหรบัวตัถุประสงค์เฉพาะตามข้อกําหนดของสญัญาบริหารการเงนิ และสญัญาเงนิกู้กับสถาบันการเงนิที่ให้การ

สนับสนุนสนิเชื่อแก่กลุ่มกจิการ 

 

2.8 ลูกหน้ีการค้า 

 

ลูกหน้ีการคา้แสดงถงึจํานวนเงนิทีลู่กคา้จะตอ้งชาํระสาํหรบัการขายสนิคา้และการใหบ้รกิารตามปกตธุิรกจิ  

 

กลุ่มกจิการรบัรูลู้กหน้ีการคา้เมื่อเริม่แรกดว้ยจํานวนเงนิของสิง่ตอบแทนทีป่ราศจากเงื่อนไขในการไดร้บัชําระ ในกรณี 

ที่มีส่วนประกอบด้านการจดัหาเงนิที่มนัียสําคญัจะรบัรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน และวดัมูลค่าในภายหลัง 

ดว้ยราคาทนุหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 

 

2.9 สินค้าคงเหลือ 

 

สนิคา้คงเหลอืแสดงดว้ยราคาทุนหรอืมลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า 

 

ราคาทุนของสนิคา้คาํนวณโดยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก ตน้ทุนของวตัถุดบิประกอบดว้ยราคาซื้อและค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้ง

โดยตรงกบัการซื้อ หกัดว้ยส่วนลดทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด ค่าแรงทางตรงและค่าใชจ่้ายอืน่ทางตรง  
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

2.10 เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 

 

เงินลงทุนอื่นนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า รับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน  

ซึง่หมายถงึมลูค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีใ่หไ้ปเพื่อใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทุนนัน้รวมทัง้ค่าใชจ่้ายทางตรงอื่นๆ 

 

เงนิลงทนุเพื่อคา้และเงนิลงทุนเผื่อขาย 

 

เงินลงทุนเพื่อค้าและเงนิลงทุนเผื่อขายวดัมูลค่าในเวลาภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม รายการกําไรและขาดทุนที่ยัง 

ไม่เกิดขึน้จรงิของเงนิลงทุนเพื่อค้ารบัรู้ในกําไรหรอืขาดทุน รายการกําไรและขาดทุนที่ยงัไม่เกดิขึ้นจรงิของเงนิลงทุน

เผื่อขายรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นและจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนเมื่อมกีารจําหน่ายเงนิลงทนุเผื่อขายนัน้ออกไป 

 

เงนิลงทุนทีจ่ะถอืไวจ้นครบกําหนด 

 

เงนิลงทุนที่จะถือไว้จนครบกําหนดวดัมูลค่าภายหลงัด้วยวธิีราคาทุนตดัจําหน่ายตามอตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิหกัด้วย 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า 

 

การจําหน่ายเงนิลงทุน 

 

ในการจําหน่ายเงนิลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจากการจําหน่ายกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนนัน้

รวมถึงผลสะสมของรายการกําไรและขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมที่รบัรู้สะสมไว้ในส่วนของเจ้าของ  

จะบนัทกึรวมอยู่ในงบกําไรขาดทุน กรณีทีจํ่าหน่ายเงนิลงทุนทีถ่อืไวใ้นตราสารหน้ีหรอืตราสารทุนชนิดเดยีวกนัออกไป

บางส่วน ราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนทีจํ่าหน่ายจะกําหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก 

 

2.11 อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน  

 

อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มกิจการคือที่ดินและห้องชุด ซึ่งกลุ่มกิจการถือไว้ เพื่อหาประโยชน์จากการ

เพิม่ขึน้ของมลูค่าของสนิทรพัย ์และไม่ไดม้ไีวใ้ชง้านโดยกจิการในกลุ่มกจิการ 

 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนรบัรูร้ายการเริม่แรกดว้ยราคาทุน รวมถงึตน้ทุนในการทํารายการและตน้ทุนในการกูย้มื 

 

หลงัจากการรบัรูเ้มื่อเริม่แรก อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนจะบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุนหกัค่าเสือ่มราคาสะสม และค่าเผื่อ

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

ทีด่นิไม่มกีารหกัค่าเสื่อมราคา ค่าเสือ่มราคาของหอ้งชุดคาํนวณตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุ 20 ปี 

 

กลุ่มกจิการรวมรายจ่ายในภายหลงัเป็นส่วนหน่ึงของมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยก์ต็่อเมื่อมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ 

ทีก่ลุ่มกจิการจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตในรายจ่ายนัน้ เมื่อมกีารเปลี่ยนแทนชิน้ส่วนของอสงัหารมิทรพัย์

เพื่อการลงทุน กลุ่มกจิการจะตดัมลูค่าตามบญัชขีองส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนออก 
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2.12 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

ตน้ทนุเริม่แรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการซื้อสนิทรพัย์นัน้ 

 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์ เมื่อต้นทุนนัน้คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ 

เชงิเศรษฐกจิในอนาคต มลูค่าตามบญัชขีองชิน้ส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรายการออกไป 

 

บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษาอื่น ๆ เป็นค่าใชจ่้ายในกําไรขาดทุนเมื่อเกดิขึน้ 

 

ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสินทรพัย์อื่นคํานวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุนตลอดอายุ 

การใหป้ระโยชน์ทีป่ระมาณการไวข้องสนิทรพัย์ดงัต่อไปน้ี 

 

ส่วนปรบัปรุงทีด่นิ 15 ปี 4 เดอืน - 25 ปี 

โรงไฟฟ้า 15 ปี 4 เดอืน - 25 ปี 

อาคารและ สาํนักงาน 25 ปี 

เครื่องมอืและ อุปกรณ์ 5 - 10 ปี 

เคื่องตกแต่งและ เครื่องใชส้าํนักงาน 3 - 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

 

กลุ่มกิจการได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรพัย์ให้เหมาะสมทุกสิ้นรอบ 

รอบระยะเวลารายงาน 

 

ผลกําไรหรอืขาดทุนที่เกิดจากการจําหน่ายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทนสุทธิที่ได้รบั 

จากการจําหน่ายสนิทรพัย์กบัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย ์และแสดงในกําไรหรอืขาดทุนอื่น - สุทธ ิ

 

2.13 ค่าความนิยม 

 

กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ 

ทีบ่่งชีว่้าค่าความนิยมอาจจะดอ้ยค่า โดยค่าความนิยมจะแสดงดว้ยราคาทุนหกัการดอ้ยค่าสะสม 

 

เพื่อวตัถุประสงค์ของการทดสอบการด้อยค่า ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสดหรอื

กลุ่มของหน่วยสินทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่คาดว่าจะได้รบัประโยชน์จากการรวมธุรกิจที่ก่อให้เกิดค่าความนิยม

ดงักล่าวขึน้ โดยหน่วยทีก่่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดหรอืกลุ่มของหน่วยทีก่่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดนัน้จะต้องเป็นหน่วยทีเ่ลก็

ทีสุ่ดทีก่ลุ่มกจิการทีใ่ชใ้นการประเมนิค่าความนิยมเพื่อประโยชน์ในการบรหิารภายในกจิการ  
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

2.14 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

2.14.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้มาจากการซื้อบันทึกเป็นสินทรพัย์ด้วยราคาซื้อและต้นทุนอื่นที่ทําให้โปรแกรม

สามารถใชง้านได ้บรษิทัตดัจําหน่ายโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ 5 ปี 

 

2.14.2 สิทธิในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 

 

สทิธใินสญัญาซื้อขายไฟฟ้า ประกอบดว้ย สญัญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน (โครงการผลติไฟฟ้าทีใ่ช้

เชื้อเพลงิชวีมวล) ที่กลุ่มกิจการทํากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค และสญัญาซื้อขายไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทติดตัง้บนพื้นดินตามที่ได้รับอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้าที่ออกโดยกระทรวง

เศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่ น (METI Certificate) ซึ่งกลุ่มกิจการได้กรรมสิทธิใ์นสญัญา 

ซื้อขายไฟฟ้าดงักล่าวมาจากการซื้อเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย สิทธิในสญัญาซื้อขายไฟฟ้าตัดจําหน่ายโดยวิธี

เสน้ตรงตามอายุของสญัญาซื้อขายไฟฟ้า โดยจะเริม่ตดัจําหน่ายเมื่อกลุ่มกจิการไดเ้ริม่ดําเนินการจ่ายไฟฟ้าเขา้

ระบบเชงิพาณิชยไ์ด ้

 

2.14.3 สิทธิการใช้ท่ีดิน 

 

ที่ดนิที่เป็นที่ตัง้ของการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพื้นดนิสําหรบัหน่วยงาน

ราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรซึ่งเป็นสญัญาร่วมกันระหว่างบรษิัทย่อยแห่งหน่ึงและสหกรณ์แห่งหน่ึง 

ในประเทศไทย บรษิทัย่อยไดท้ําขอ้ตกลงในการโอนกรรมสทิธิใ์นทีด่นิใหแ้ก่สหกรณ์ภาคการเกษตรเมื่อครบอายุ

สญัญาซื้อขายไฟฟ้าของโดรงการดงักล่าว แต่กลุ่มกจิการยงัคงไว้ซึ่งสทิธิในการใช้ที่ดนิดงักล่าวตลอดอายุสญัญา 

ดงันัน้จึงบันทึกที่ดินดังกล่าวเป็นสิทธิการใช้ที่ดิน กลุ่มกิจการตัดจําหน่ายสิทธิการใช้ที่ดินโดยวิธีเส้นตรง 

เป็นระยะเวลา 25 ปี ตามอายุของสญัญา 

 

2.15 การด้อยค่าของสินทรพัย ์

 

กลุ่มกจิการไม่ตดัจําหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนที่มอีายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบไดแ้น่นอน แต่จะทดสอบการดอ้ยค่า

เป็นประจําทุกปี และเมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีบ่่งชีว่้าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า สําหรบัสนิทรพัย์อื่น 

กลุ่มกจิการจะทดสอบการดอ้ยค่าเมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีบ่่งชี้ว่าสนิทรพัยด์งักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า รายการ

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรู้เมื่อมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนื โดยมูลค่าที่คาดว่า 

จะไดร้บัคนืหมายถงึจํานวนทีส่งูกว่าระหว่างมลูค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุนในการจําหน่ายและมลูค่าจากการใช ้ 

 

เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไป กลุ่มกิจการจะกลับรายการขาดทุนจากด้อยค่า

สาํหรบัสนิทรพัยอ์ื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่ค่าความนิยม 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

2.16 สญัญาเช่าระยะยาว 

 

สญัญาเช่าระยะยาว - กรณีทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูเ้ชา่ 

 

เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รบัจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในกําไรหรือ

ขาดทุนโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอายุของสญัญาเช่านัน้ 

 

การรบัรูเ้มื่อเริม่แรกของสญัญาเช่าทางการเงนิจะบนัทกึด้วยมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์ทีเ่ช่าหรอืมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ

ของจํานวนเงนิที่ต้องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า จํานวนเงนิที่ต้องจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่าง

หน้ีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหน้ีสินคงค้าง โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา  

ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าจะบนัทกึหกัจากค่าใช้จ่ายทางการเงนิ ค่าใช้จ่ายทางการเงนิจะบนัทกึในกําไรหรอืขาดทุน

ตลอดอายุของสญัญาเช่า 

 

2.17 เงินกู้ยืม 

 

เงนิกู้ยืมรบัรู้เริม่แรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รบัหกัด้วยต้นทุนการจดัทํารายการที่เกิดขึ้น เงินกู้ยืม 

วดัมลูค่าภายหลงัดว้ยราคาทนุตดัจําหน่าย 

 

ค่าธรรมเนียมทีจ่่ายไปเพื่อใหไ้ดเ้งนิกู้ยมืมาจะรบัรูเ้ป็นค่าธรรมเนียมรอการรบัรูจ้นกระทัง่มกีารถอนเงนิ ซึ่งจะนําไปรวม

คํานวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง หากมีความเป็นไปได้ที่จะไม่ถอนเงนิ ค่าธรรมเนียมน้ีจะรบัรู้เป็นค่าใช้จ่าย 

จ่ายล่วงหน้าและตดัจําหน่ายตามระยะเวลาของวงเงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

 

กลุ่มกจิการจะตดัรายการเงนิกูย้มืออกจากงบแสดงฐานะการเงนิเมื่อภาระผูกพนัตามสญัญานัน้ไดม้กีารปฏบิตัติามแล้ว 

หรอืไดถู้กยกเลิกไปหรอืสิ้นสุดลง ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชขีองหน้ีสนิทางการเงนิทีส่ ิ้นสุดลงหรอืที่ไดโ้อนให้กบั

กจิการอื่นและสิง่ตอบแทนทีจ่่ายซึ่งรวมถงึสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่เงนิสดทีโ่อนไปหรอืหน้ีสนิทีร่บัมาจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน

เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงนิ 

 

เงนิกู้ยืมจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชําระหน้ีออกไปอีก 

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดอืน นับจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 

2.18 ต้นทุนการกู้ยืม 

 

ตน้ทุนการกูย้มืของเงนิกูย้มืทีกู่ม้าโดยทัว่ไปและทีกู่้มาเป็นการเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า การก่อสรา้ง หรอื

การผลติสนิทรพัย์ทีเ่ขา้เงื่อนไข (สนิทรพัย์ทีต่้องใช้ระยะเวลานานในการทําให้พรอ้มใช้หรอืพรอ้มขายไดต้ามประสงค์) 

ต้องนํามารวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรพัย์ หกัด้วยรายได้จากการลงทุนที่เกิดจากการนําเงนิกู้ยืมที่กู้มา

โดยเฉพาะ การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรพัย์สิ้นสุดลงเมื่อการดําเนินการที่จําเป็นในการเตรียม

สนิทรพัยท์ีเ่ขา้เงื่อนไขใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ามประสงค์หรอืพรอ้มทีจ่ะขายไดเ้สรจ็สิน้ลง  

 

ตน้ทุนการกูย้มือื่น ๆ รบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในงวดทีเ่กดิขึน้ 
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2.19 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้สําหรบังวดประกอบด้วยภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ีภาษีเงนิได ้

จะรบัรูใ้นงบกําไรขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงนิไดท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัรายการที่รบัรู้ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรายการ 

ทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ  

 

ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 

 

ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบันคํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มผีลบงัคบัใช้อยู่หรอืที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่า 

จะมผีลบงัคบัใชภ้ายในสิ้นรอบระยะเวลาทีร่ายงาน ผูบ้รหิารจะประเมนิสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษเีป็นงวด ๆ 

ในกรณีทีก่ารนํากฎหมายภาษีไปปฏบิตัขิ ึน้อยู่กบัการตคีวาม กลุ่มกจิการจะตัง้ประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีทีเ่หมาะสม

จากจํานวนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษ ี

 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชรีบัรู้เมื่อเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัย์และหน้ีสนิ และราคาตามบญัช ี

ทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิ อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการจะไม่รบัรูภ้าษีเงนิไดร้อการตดับญัชสีําหรบัผลต่างชัว่คราวทีเ่กดิจาก

เหตกุารณ์ต่อไปน้ี 

 

- การรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหน้ีสินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มี

ผลกระทบต่อกําไรหรอืขาดทุนทัง้ทางบญัชแีละทางภาษ ี 

- ผลต่างชัว่คราวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ทีก่ลุ่มกจิการสามารถควบคุม

จงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่

ว่าจะไม่เกดิขึน้ภายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 

 

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชคีาํนวณจากอตัราภาษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่าดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายใน

สิน้รอบระยะเวลาทีร่ายงาน และคาดว่าอตัราภาษดีงักล่าวจะนําไปใชเ้มื่อสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง

ไดใ้ชป้ระโยชน์ หรอืหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจ่ายชาํระ 

 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชจีะรบัรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมกํีาไรทางภาษีเพยีงพอ 

ทีจ่ะนําจํานวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์  

 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชีจะแสดงหกักลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธ ิ

ตามกฎหมายที่จะนําสินทรพัย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และ 

ทัง้สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงนิได้ที่ประเมิน 

โดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหน้ีสนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสทุธ ิ
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

2.20 ผลประโยชน์พนักงาน 

 

2.20.1 ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ 

 

ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใน 12 เดอืนหลงัจากวนัสิ้นรอบ

ระยะเวลาบญัช ีเช่น ค่าจา้ง เงนิเดอืน ลาประจําปีและลาป่วยที่มกีารจ่ายค่าแรง โบนัส และค่ารกัษาพยาบาล

ของพนักงานปัจจุบันรบัรู้ตามช่วงเวลาการให้บรกิารของพนักงานไปจนถึงวนัสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน  

กลุ่มกจิการจะบนัทกึหน้ีสนิดว้ยจํานวนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่าย 

 

2.20.2 โครงการสมทบเงิน 

 

กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพโดยใช้แผนการกําหนดอตัราจ่ายสมทบโดยที่

สนิทรพัย์ของกองทุนไดแ้ยกออกจากสนิทรพัยข์องบรษิทัและบรหิารโดยจดัการกองทุน กองทุนสํารองเลี้ยงชพี

ดงักล่าวไดร้บัเงนิเขา้สมทบกองทุนจากพนักงานและบรษิทั เงนิจ่ายสมทบเขา้กองทุนสํารองเลี้ยงชพีของบรษิทั

บนัทกีเป็นค่าใชจ่้ายในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีไ่ดจ่้ายเงนิสมทบนัน้ 

 

2.20.3 ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ

 

กลุ่มกจิการจดัให้มผีลประโยชน์พนักงานหลงัการเลิกจา้งเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน

ไทย จํานวนเงนิดงักล่าวขึน้อยู่กบัฐานะเงนิเดอืนและจํานวนปีทีพ่นักงานทํางานใหบ้รษิทันับถึงวนัทีส่ ิ้นสุดการ

ทํางานทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต หน้ีสนิผลประโยชน์พนักงานคํานวนโดยใชว้ธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้

(Projected Unit Credit Method) ต าม เกณ ฑ์ ค ณิ ต ศาสต ร์ป ระกัน ภั ย  (Actuarial Technique) โดย นั ก

คณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ ซึ่งเป็นการประมาณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่าย 

ในอนาคต โดยคํานวณบทพื้นฐานของเงนิเดอืนพนักงาน อตัราการลาออก อายุจนถึงเกษียณ อตัราการตาย 

อายุงาน และปัจจยัอื่น ๆ และคํานวนคิดลดโดยใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรฐับาล ซึ่งเป็น 

สกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิที่จะจ่ายภาระผูกพนั และวนัครบกําหนดของหุ้นกู้ใกล้เคยีงกบัระยะเวลาที่ต้องชําระ

ภาระผูกพนักองทุนบําเหน็จบํานาญ กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย

เกิดขึ้นจากการปรบัปรุงหรอืเปลี่ยนแปลง ข้อสมมติฐานจะต้องรบัรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นภายใต้กําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่นในงวดทีเ่กดิขึน้ และไดร้วมอยู่ในกําไรสะสมในงบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของเจา้ของ 

 

ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนงบกําไรหรอืขาดทุน 

 

2.20.4 ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง 

 

กลุ่มกิจการจะรบัรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจา้งก่อนถึงกําหนดเมื่อ 1) กลุ่มกิจการไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอให้

ผลประโยชน์ และ 2) กจิการรบัรูต้้นทุนสําหรบัการปรบัโครงสรา้งทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยผลประโยชน์ทีม่กํีาหนดชําระ

เกนิกว่า 12 เดอืนภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน ตอ้งคดิลดเป็นมลูค่าปัจจุบนั 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

2.21 ประมาณการหน้ีสิน 

 

กลุ่มกิจการมภีาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จดัทําไว้ อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ 

ในอดตีซึ่งการชําระภาระผูกพนันัน้มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บรษิัทต้องสูญเสยีทรพัยากรออกไป และ

ประมาณการจํานวนทีต่อ้งจ่ายได ้

 

กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจํานวนประมาณการหน้ีสนิโดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายทีค่าดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระ

ภาระผกูพนั การเพิม่ขึน้ของประมาณการหน้ีสนิเน่ืองจากมลูค่าของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่าย 

 

2.22 เงินอดุหนุนจากรฐับาล 

 

เงนิอุดหนุนจากรฐับาลรบัรูด้ว้ยมูลค่ายุตธิรรมหากกลุ่มกจิการมคีวามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าจะไดร้บัเงนิอุดหนุนนัน้

และจะปฏบิตัติามเงื่อนไขทีกํ่าหนดไวข้องเงนิอุดหนุนนัน้ 

 

เงนิอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับรายได้จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์จะรบัรู้เป็นรายได้ในกําไรหรอื

ขาดทุนอย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลาซึง่กจิการรบัรูค่้าใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัต้นทุนทีไ่ดร้บัการชดเชย 

 

2.23 ทุนเรือนหุ้น 

 

หุน้สามญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ   

 

ตน้ทุนส่วนเพิม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกหุน้ใหม่หรอืการออกสทิธใินการซื้อหุน้ซึง่สุทธจิากภาษีจะถูกแสดงเป็นยอดหกัใน

ส่วนของเจา้ของ 

 

2.24 การรบัรู้รายได้  

 

รายไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ายุตธิรรมทีจ่ะไดร้บัจากการขายสนิคา้ซึ่งเกดิขึน้จากกจิกรรมตามปกตขิองบรษิทั รายไดจ้ากการ

ขายรวมถงึเงนิส่วนเพิม่ราคารบัซื้อไฟฟ้าสุทธจิากการปรบัอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมตั ิ(ค่า Ft) และค่าดําเนินการของการ

ไฟฟ้าส่วนภูมภิาคซึ่งจะแสดงด้วยจํานวนเงนิสุทธิจากภาษีขายรวม รายได้จากการขายสนิค้ารบัรูเ้มื่อมคีวามเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ทีจ่ะไดร้บัชาํระเมือ่ส่งมอบสนิคา้ 

 

รายไดค่้าบรหิารจดัการ จะรบัรูเ้มื่อไดใ้หบ้รกิารเสรจ็สิน้แล้ว 

 

รายไดด้อกเบีย้รบัรูต้ามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 

 

รายไดเ้งนิปันผลรบัรูเ้มื่อสทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผลนัน้เกดิขึน้ 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

2.25 การจ่ายเงินปันผล 

 

เงนิปันผลทีจ่่ายไปยงัผูถ้อืหุน้ของกจิการจะรบัรูเ้ป็นหน้ีสนิในงบการเงนิเมื่อการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไดร้บัการอนุมตัิ

จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และการจ่ายเงนิปันผลประจําปีไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

 

2.26 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 

ส่วนงานดําเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกบัรายงานภายในที่นําเสนอให้ผู้มอีํานาจตัดสนิใจสูงสุดด้านการ

ดําเนินงาน ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดําเนินงานหมายถงึบุคคลทีม่หีน้าทีใ่นการจดัสรรทรพัยากรและประเมนิผล

การปฏบิตังิานของส่วนงานดําเนินงาน ซึง่พจิารณาว่าคอื คณะกรรมการบรษิทั ทีท่ําการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์

 

3  การจดัประเภทรายการใหม่ 

 

บรษิทัไดป้รบัปรุงตวัเลขเปรยีบเทยีบเพื่อใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้และสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงการนําเสนอขอ้มลูในปีปัจจุบนั 

 

สรุปผลกระทบตอ่งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 ตามท่ี รายการ ตามท่ี 

 แสดงไว้เดิม ปรบัปรงุ ปรบัปรงุใหม่ 

 บาท บาท บาท 
    

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (206,690,163) 47,475 (206,642,688) 

(ขาดทุน) กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น - (47,475) (47,475) 

    

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ี รายการ ตามท่ี 

 แสดงไว้เดิม ปรบัปรงุ ปรบัปรงุใหม่ 

 บาท บาท บาท 
    

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (204,779,510) 65,893,001 (138,886,509) 

(ขาดทุน) กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น - (65,893,001) (65,893,001) 
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4 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน 

 

4.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน 

 

กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลีย่น ความเสีย่งดา้นมูลค่ายุตธิรรม และความเสีย่งดา้นราคา) ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ และความเสีย่งดา้น

สภาพคล่อง แผนการจดัการความเสีย่งโดยรวมของกลุ่มกจิการจงึมุ่งเน้นความผนัผวนของตลาดการเงนิและแสวงหา

วธิกีารลดผลกระทบทีท่ําใหเ้สยีหายต่อผลการดําเนินงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการให้เหลอืน้อยทีสุ่ดเท่าทีเ่ป็นไปได ้

คณะกรรมการกําหนดหลกัการโดยภาพรวมเพื่อจดัการความเสีย่งและนโยบายที่เกี่ยวขอ้งไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรซึ่ง

ดําเนินการโดยฝ่ายบรหิารเงนิส่วนกลาง (ส่วนงานบรหิารเงนิของกลุ่มกจิการ) รวมถงึการระบุ การประเมนิ และป้องกนั

ความเสีย่งทางการเงนิดว้ยการร่วมมอือย่างใกลช้ดิกบัหน่วยปฏบิตักิาร 

 

4.1.1 ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

 

เน่ืองจากกลุ่มกจิการประกอบธุรกิจการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ กลุ่มกจิการได้

ทําสญัญารบัเหมาก่อสรา้งโรงไฟฟ้ากบัผู้รบัจา้งต่างประเทศและการดําเนินงานระหว่างประเทศจงึย่อมมคีวาม

เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดจากสกุลเงินที่หลากหลาย โดยมีสกุลเงินหลักเป็น 

ดอลลาร์สหรฐัอเมริกาและสกุลเงินเยนญี่ปุ่ น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจากรายการธุรกรรม 

ในอนาคต การรบัรูร้ายการของสนิทรพัย์และหน้ีสนิ และเงนิลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ กลุ่มกิจการ 

ยงัไม่มกีารป้องความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนดงักล่าวเน่ืองจากบรษิัทมกีารลงทุนและขอสนิเชื่อเป็นเงนิสกุล

เดยีวกบัรายรบั (รายจ่าย) ทีบ่รษิทัจะไดร้บั (จ่าย) ในอนาคต 

 

บรษิทัไดใ้หเ้งนิกูย้มืแก่บรษิทัย่อยในต่างประเทศเป็นสกุลเงนิเยน จงึมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น  

 

4.1.2 ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 

 

ความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ของบรษิทัเกดิจากการกู้ยมืเงนิแบบวงเงนิกู้สนิเชื่อโครงการจากธนาคารพาณิชย ์

ซึง่กูด้ว้ยอตัราดอกเบี้ยแบบลอยตวั โดยระยะเวลาการใหส้นิเชื่อและอตัราดอกเบี้ยขึน้อยู่กบัเครดติของผูกู้้แต่ละ

รายเป็นสาํคญัซึง่จะทาํใหบ้รษิทัมคีวามเสีย่งดา้นกระแสเงนิสดทีเ่กดิจากอตัราดอกเบีย้ 

 

4.1.3 ความเสีย่งดา้นการพึง่พาลูกคา้รายใหญ่ 

 

กลุ่มกิจการมีลูกค้ารายใหญ่ คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งเป็นผู้ร ับซื้อไฟฟ้า 

ที่กลุ่มบริษัทผลิตได้ทัง้หมดตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าซึ่งได้กําหนดจํานวนหรือปริมาณและราคารบัซื้อไว ้

อย่างแน่นอนในแต่ละช่วงเวลาตามนโยบายการสนับสนุนการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนของ

สํานักงานนโยบายและพลงังาน กระทรวงพลังงาน ดงันัน้ หากมกีารบอกเลิกสญัญาซื้อขายไฟฟ้าจากลูกค้า 

รายดงักล่าว อาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกลุ่มกจิการอย่างมนัียสําคญั  
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4 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 

 

4.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 

 

4.1.4 ความเสีย่งจากปรมิาณพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติไดน้้อยกว่าทีป่ระมาณการไว ้

 

ปรมิาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์อาจได้รบัผลกระทบจาการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพภูมอิากาศ และภยัธรรมชาต ิโดยปัจจยัดงักล่าวส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัมคีวามเสีย่งทีจ่ะสามารถผลติไฟฟ้าได้

น้อยกว่าปรมิาณที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการของกลุ่มกิจการเช่นเดียวกับ

ผูป้ระกอบการโดยทัว่ไปในอุตสาหกรรม 

 

4.1.5 ความเสีย่งจากความสามารถในการชาํระหน้ี 

 

ตามข้อกําหนดของเงนิกู้สินเชื่อโครงการจากธนาคารพาณิชย์ กลุ่มกิจการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข

ทางการเงนิตามที่ได้ระบุไว้ในสญัญาเงินกู้ เช่น การรกัษาสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและการดํารง

สดัส่วนความสามารถในการชําระหน้ี เป็นต้น หากบรษิัทไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขทางการเงนิดงักล่าว 

กลุ่มกจิการอาจมคีวามเสีย่งทีจ่ะถูกเรยีกชาํระหน้ีคนืทัง้จํานวนในทนัท ี

 

4.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

 

ข้อมูลเกี่ยวกบัมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรพัย์เพื่อค้า อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนและ มูลค่ายุติธรรมของเงนิกู้ยืม 

เปิดเผยรวมอยู่ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 10 และขอ้ 14 และขอ้ 20 ตามลําดบั 

 

5 ประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั และการใช้ดลุยพินิจ 

 

การประมาณการขอ้สมมตฐิานและการใชดุ้ลยพนิิจ ไดม้กีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเน่ือง และอยู่บนพืน้ฐานของประสบการณ์

ในอดตีและปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ชื่อว่ามเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้ 

 

อายุการใหป้ระโยชน์ของอาคารและอุปกรณ์ 

 

ฝ่ายบรหิารเป็นผูป้ระมาณการอายุการใชง้าน และมลูค่าคงเหลอื สําหรบัอาคารและอุปกรณ์ โดยฝ่ายบรหิารจะทบทวนค่าเสื่อม

ราคาเมื่ออายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือมีความแตกต่างไปจากประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจําหน่าย

สนิทรพัยท์ีเ่สื่อมสภาพหรอืไม่ไดใ้ชง้านเน่ืองจากการขายหรอืเลกิใช ้
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5 ประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั และการใช้ดลุยพินิจ (ต่อ) 

 

ประมาณการการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

 

กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของสินทรพัย์ ตามที่ได้กล่าวในหมายเหตุข้อ 2.15 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนของหน่วย

สินทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด พิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจดัจําหน่ายโดยอ้างอิงจากราคาตลาดของ

สนิทรพัยเ์ทยีบเท่า 

 

การรวมงบการเงนิของกจิการทีถ่อืหุน้ในบรษิทัน้อยกว่ารอ้ยละ 50 ในการจดัทํางบการเงนิรวม 

 

ผู้บริหารได้พิจารณาแล้วว่ากลุ่มกิจการมอีํานาจควบคุมทางพฤตินัย(de facto control)เหนือบรษิัท บางสวรรค์ กรนี จํากัด 

ถงึแมว่้าจะถอืหุ้นน้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของสทิธิในการออกเสยีง กลุ่มกิจการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท บางสวรรค์ กรนี 

จํากดั โดยมสี่วนไดเ้สยีในส่วนของเจา้ของรอ้ยละ 49 ในขณะทีผู่ถ้อืหุน้อื่นเป็นเจา้ของส่วนไดเ้สยีในส่วนของเจา้ของ น้อยกว่า

รอ้ยละ 51 ในแต่ละรายและไม่มขีอ้มลูในอดตีทีป่รากฎว่าผูถ้อืหุน้รายอื่นไดร้วมกลุ่มเพื่อใชส้ทิธใินการออกเสยีงร่วมกนั 

 

6 การจดัการเงินทุน 

 

วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบรหิารทุนของบรษิทันัน้เพื่อดํารงไวซ้ึ่งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองของ

กลุ่มกิจการเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มสี่วนได้เสยีอื่น และเพื่อดํารงไว้ซึ่งโครงสรา้งของทุน 

ทีเ่หมาะสมเพื่อลดตน้ทุนของเงนิทุน 

 

ในการดํารงไวห้รอืปรบัโครงสรา้งของทุนกลุ่มกจิการอาจปรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้การคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

การออกหุน้ใหม่ หรอืการขายทรพัยส์นิเพือ่ลดภาระหน้ีสนิ 

 

7 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 

กลุ่มกิจการดําเนินธุรกิจในการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานชวีมวล โดยดําเนินธุรกิจ 

ในประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่ น กลุ่มกิจการเปิดเผยส่วนงานที่รายงานโดยจําแนกส่วนงานตามภูมศิาสตร์ ได้แก่ส่วนงาน 

ในประเทศไทยและในต่างประเทศ ส่วนงานดําเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในทีนํ่าเสนอใหผู้ม้อีํานาจ

ตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดําเนินงาน ซึง่ไดแ้ก่ ประธานกรรมการบรหิารและคณะกรรมการบรหิาร 

 

ขอ้มูลที่แสดงด้านล่างเป็นข้อมูลที่ผู้มอีํานาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการดําเนินงานใช้ในการประเมนิผลการดําเนินงานของแต่ละ

ส่วนงาน 
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7 ข้อมูลตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานภมิูศาสตร ์
 

 สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม (ลา้นบาท) 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ตดัรายการระหวา่งกนั รวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
           

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 1,095.94 501.52 305.58 93.56 1,401.52 595.08 (52.63) (33.76) 1,348.89 561.32 

รายไดอ้ื่น 86.03 70.68 12.34 89.01 98.37 159.69 (5.65) (3.51) 92.72 156.18 

รายไดเ้งนิปันผล 618.38 586.57 - - 618.38 586.57 (618.38) (586.57) - - 

ตน้ทุนการดาํเนินงาน (708.47) (397.86) (202.06) (64.44) (910.53) (462.30) (0.83) 12.52 (911.36) (449.78) 

กําไรจากการดําเนนิงาน 1,091.88 760.91 115.86 118.13 1,207.74 879.04 (677.49) (611.32) 530.25 267.72 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (228.40) (443.28) (58.19) (51.84) (286.59) (495.12) 53.24 7.09 (233.35) (488.03) 

กําไร(ขาดทุน)ก่อนหกัตน้ทุนทางการเงนิ            

   ภาษเีงนิได ้ 863.48 317.63 57.67 66.29 921.15 383.92 (624.25) (604.23) 296.90 (220.31) 

ตน้ทุนทางการเงนิ (315.68) (317.40) (45.37) (18.76) (361.05) (336.16) 213.86 212.92 (147.19) (123.24) 

(ขาดทุน)กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น (148.52) (95.37) (0.11) - (148.63) (95.37) 143.22 95.37 (5.41) - 

ส่วนแบ่งกําไรจากการรว่มคา้ 659.52 610.19 - - 659.52 610.19 - - 659.52 610.19 

ผลการดําเนินงานก่อนภาษเีงนิได ้ 1,058.80 515.05 12.19 47.53 1,070.99 562.58 (267.17) (295.94) 803.82 266.64 

ภาษเีงนิได ้ (3.72) (73.93) (1.35) (9.64) (5.07) (83.57) - - (5.07) (83.57) 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,055.08 441.12 10.84 37.89 1,065.92 479.01 (267.17) (295.94) 798.75 183.07 

           

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้           

เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time)         1,304.15 518.76 

ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time)         44.74 42.56 

รวมรายได้         1,348.89 561.32 
           

รวมสินทรพัย ์         15,869.99 14,689.24 
           

รวมหน้ีสิน         10,237.67 9,774.61 
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8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิสดในมอื 1,870,000 2,077,931 25,000 60,000 

เงนิฝากธนาคาร 641,724,118 558,942,830 43,818,636 209,497,883 

 643,594,118 561,020,761 43,843,636 209,557,883 

 

เงนิฝากธนาคารมอีตัราดอกเบีย้ถวัเฉลีย่อยู่ทีร่อ้ยละ 0.329 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 0.375 ต่อปี) 

 

9 เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจาํกดัในการเบิกใช้ 

 

เงนิฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสัน้ได้แก่ เงินฝากบัญชีพักที่บรษิัทได้เปิดสําหรบัวตัถุประสงค์เฉพาะเพื่อจ่ายเงนิต้น 

และดอกเบี้ยหุ้นกู้ เงินฝากออมทรพัย์และเงนิฝากกระแสรายวนัที่บริษัทย่อยได้จํานํา และโอนสิทธิเรียกร้องไว้กับผู้ให้กู ้

เพื่อคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อตามเงื่อนไขการใชจ่้าย และขัน้ตอนการเบิกถอนสําหรบัวตัถุประสงค์เฉพาะตามเงื่อนไขในสญัญา

เงนิกูย้มืระยะยาว 

 

เงนิฝากธนาคารที่มภีาระผูกพนัระยะยาวไดแ้ก่ เงนิฝากออมทรพัย์ เงนิฝากกระแสรายวนัและเงนิฝากประจํา ทีบ่รษิัทนําไป 

คํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า และบรษิทัย่อยไดเ้ปิดไวส้าํหรบัวตัถุประสงค์เฉพาะตามเงื่อนไขในสญัญาเงนิกู้ยมืระยะยาว  

 

10 เงินลงทุนชัว่คราว 

 

ความเคลือ่นไหวของเงนิลงทุนชัว่คราวระหว่างปีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หลกัทรพัยเ์พ่ือค้า 

หลกัทรพัยท่ี์ถือไว้

จนครบกาํหนด

ภายใน 1 ปี 

 

รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 30,389,235 40,664,038 71,053,273 

ซื้อเพิม่ 510,851,113 120,746 510,971,859 

จําหน่าย (541,240,348) (63,345,031) (604,585,379) 

โอนเขา้ - 23,020,000 23,020,000 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 - 459,753 459,753 

ซื้อเพิม่        995,386,239             4,568 995,390,807 

จําหน่าย (775,234,056) - (775,234,056) 

การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรม              497,803 - 497,803 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562        220,649,986 464,321 221,114,307 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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10 เงินลงทุนชัว่คราว (ต่อ) 

 

มลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  หลกัทรพัยท่ี์ถือไว้จน 

 หลกัทรพัยเ์พ่ือค้า ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 

 บาท บาท 
   

เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ 220,649,986 464,321 

 

มลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนอา้งองิจากราคาเสนอซื้อในตลาดทีม่สีภาพคล่อง ณ วนัทีใ่นงบการเงนิ มูลค่ายุตธิรรมน้ีถูกจดัอยู่ใน

ระดบัที ่2 ของลําดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม 

 

11 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน  

 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลกูหน้ีการคา้ 237,261,772 168,206,169 - 56,518 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู - - - - 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธ ิ 237,261,772 168,206,169 - 56,518 
     

ลูกหน้ีและเงนิทดรองจ่ายแก่     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 32.2) 4,053,761 3,860,725 99,069,193 93,031,887 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 24,818,977 31,725,556 1,160,482 1,259,912 

เงนิปันผลคา้งรบั (หมายเหตุ 32.2) 153,300,027 134,750,024 153,300,027 134,750,024 

ลูกหน้ีอื่น 10,667,959 138,769,231 10,160,660 29,277,829 

เงนิทดรองจ่าย 297,470 755,645 240,515 492,886 

รวมลูกหน้ีอืน่ 193,138,194 309,861,181 263,930,877 258,812,538 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู - - - - 

ลูกหน้ีอื่น - สุทธ ิ 193,138,194 309,861,181 263,930,877 258,812,538 
     

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 430,399,966 478,067,350 263,930,877 258,869,056 

 

ลูกหน้ีการคา้ขา้งตน้เป็นลูกหน้ีทีย่งัไม่ถงึกําหนดชาํระ 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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12 สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลถูกหกั ณ ทีจ่่าย 13,745,352 11,310,857 13,736,840 11,066,233 

ภาษซีือ้ทีย่งัไม่ถงึกําหนดชําระ 16,283,911 140,513,997 654,640 211,345 

อื่น ๆ 287,658 757,095 191,040 700,056 

 30,316,921 152,581,949 14,582,520 11,977,634 

 

13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และเงินลงทุนในการร่วมค้า 

 

13.1 เงินลงทุนในการร่วมค้า 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในการร่วมค้า 

 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 
   

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562   

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 1,787,086,887 350,000,130 

ส่วนแบ่งกําไร 659,517,685 - 

เงนิปันผลรบั (606,550,052) - 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 1,840,054,520 350,000,130 

 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

41 

 

13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และเงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.1 เงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ลกัษณะของเงนิลงทุนในการร่วมคา้ใน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงัน้ี 

 

 

* บรษิทัถอืหุน้ทางตรงจํานวน 1 หุน้ โดยบรษิทั ไทย โซล่าร ์รนิีวเอเบลิ จํากดั เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

 

บรษิทั ไทย โซล่าร์ รนิีวเอเบิล จํากดั ประกอบธุรกิจการลงทุนและบรษิัท สยามโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จํากดั ประกอบ

ธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ บรษิัททัง้สองแห่งเป็นบรษิัทจํากัดและหุ้นของบรษิัท 

ไม่มีการเสนอซื้อขายในตลาดโดยมีบรษิัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) และบรษิัทถือหุ้นร่วมกัน 

ในการร่วมคา้ดงักลา่ว 

 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรปุสาํหรบัการร่วมค้า 

 

เน่ืองจากบรษิทั สยาม โซล่าร์ เอน็เนอรย์ี ่1 จํากดั เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั ไทย โซล่าร ์รนิีวเอเบลิ จํากดั งบการเงนิ

จงึถูกรวมในงบการเงนิรวมของบรษิทั ไทย โซล่าร ์รนิีวเอเบลิ จํากดั  

 ประเภทของ ประเทศ 

สดัส่วนของส่วนได้ส่วนเสีย 

(ร้อยละ)  

 ธรุกิจ ท่ีจดทะเบียน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 วิธีการวดัมูลค่า 
      

การร่วมค้าท่ี      

   บริษทัถือหุ้นโดยตรง      

บรษิทั ไทย โซลา่ร ์รนีิวเอเบลิ จํากดั การลงทุน ไทย 60 60 วธิสี่วนไดเ้สยี 
      

การร่วมค้าท่ีถือหุ้นโดย      

   บริษทั ไทย โซล่าร ์รีนิวเอเบิล จาํกดั      

บรษิทั สยาม โซล่ารเ์อน็เนอรย์ี ่1 จํากดั* ผลติและจําหน่าย     

 กระแสไฟฟ้า ไทย 60 60 วธิสี่วนไดเ้สยี 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และเงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.1 เงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

งบการเงนิรวมของบรษิทั ไทย โซล่าร ์รนิีวเอเบลิ จํากดั สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 

งบแสดงฐานะการเงินรวมโดยสรปุ 

 

 งบการเงินรวมของ 

 บริษทั ไทย โซล่าร ์รีนิวเอเบิล จาํกดั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

ส่วนท่ีหมุนเวียน   

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 1,473,351 1,553,598 

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น (ไม่รวมเงนิสด) 617,286,173 595,092,763 

สนิทรพัย์หมนุเวยีนรวม 618,759,524 596,646,361 
   

หน้ีสนิทางการเงนิหมุนเวยีน (ไม่รวมเจา้หน้ีการคา้) (321,750,000) (321,750,000) 

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น (รวมเจา้หน้ีการคา้) (304,104,265) (265,893,085) 

หน้ีสนิหมุนเวยีนรวม (625,854,265) (587,643,085) 
   

สนิทรพัย์หมุนเวยีนสุทธ ิ (7,094,741) 9,003,276 

   

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน   

สนิทรพัย ์ 4,798,663,173 5,016,204,510 

หน้ีสนิทางการเงนิ (1,861,540,574) (2,183,290,574) 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนสุทธ ิ 2,937,122,599 2,832,913,936 

   

สินทรพัยส์ุทธิ 2,930,027,858 2,841,917,212 

 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และเงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.1 เงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

งบการเงนิรวมของบรษิทั ไทย โซล่าร ์รนิีวเอเบลิ จํากดั สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมโดยสรปุ 

 

 งบการเงินรวมของ 

 บริษทั ไทย โซล่าร ์รีนิวเอเบิล จาํกดั 

 สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

รายไดจ้ากการขาย 513,383,500 485,947,325 

รายไดเ้งนิอุดหนุนส่วนเพิม่ราคารบัซื้อไฟฟ้า 1,028,311,564 994,678,516 

ตน้ทุนขาย (312,025,608) (297,952,787) 

กาํไรขัน้ต้น 1,229,669,456 1,182,673,054 

รายไดอ้ืน่ 4,582,965 7,130,872 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (30,098,682) (46,533,713) 

ตน้ทุนทางการเงนิ (104,205,283) (124,892,644) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,099,948,456 1,018,377,569 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ (752,315) (1,396,858) 

กาํไรหลงัภาษีจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 1,099,196,141 1,016,980,711 

 

ขอ้มูลขา้งต้นเป็นจํานวนทีร่วมอยู่ในงบการเงนิของการร่วมคา้ (ซึ่งไม่ใช่เพยีงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกจิการในการร่วมคา้

ดงักล่าว) ตามวธิีส่วนได้เสยี (หมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 2.3) กลุ่มกิจการรบัรูผ้ลประกอบการของการร่วมค้า

ดงักล่าวไวใ้นรายการส่วนแบ่งกําไรจากการร่วมคา้ในงบกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็ตามสดัส่วนทีก่ลุ่มกจิการมสี่วนไดเ้สยี 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และเงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.1 เงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงินโดยสรปุ 

 

การกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มลูทางการเงนิโดยสรุปกบัมลูค่าตามบญัชขีองส่วนไดเ้สยีของการร่วมคา้ 

 

 บริษทั ไทย โซล่าร ์รีนิวเอเบิล จาํกดั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

ข้อมูลการเงินโดยสรปุ   

   

สินทรพัยส์ุทธิ ณ วนัส้ินปี 2,930,027,858 2,841,917,212 

รายการกระทบยอด :    

ผลตา่งจากการจดัโครงสรา้งการดําเนินธุรกจิ   

    ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 136,913,097 136,730,717 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม (183,422) (169,784) 

   

สินทรพัยส์ุทธิหลงักระทบยอด ณ วนัส้ินปี 3,066,757,533 2,978,478,145 

ส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ (รอ้ยละ 60) 1,840,054,520 1,787,086,887 

มูลค่าตามบญัชี 1,840,054,520 1,787,086,887 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บริษัท ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จํากัด ได้นําใบหุ้นของเงินลงทุนในบรษิัท สยาม  

โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่มีราคาตามบัญชี 1,080 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 1,080 ล้านบาท)  

ไปคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อที่บริษัทย่อยได้รบัจากธนาคารพาณิชย์ และบริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จํากัด  

ได้นําทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งและเครื่องจกัรทีม่มีูลค่าตามบญัชจํีานวน 4,754.92 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 4,974.74 ล้านบาท) 

และเงนิฝากธนาคารจํานวน 360 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 360  ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัจากธนาคาร

พาณิชย ์

 

บรษิัทได้นําใบหุ้นของเงนิลงทุนในการร่วมค้าทัง้จํานวนไปจดจํานําไว้กบัผู้ให้กู้เพื่อเป็นหลกัทรพัย์คํ้าประกนัวงเงนิ

สนิเชื่อทีก่ารร่วมคา้ไดร้บัจากธนาคารพาณิชย ์

 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และเงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 
 

13.2 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

บรษิทัมบีรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ดงัต่อไปน้ี 
 

     สดัส่วนของหุ้นสามญั 

   สดัส่วนของหุ้นสามญั ท่ีถือโดยส่วนได้เสียท่ีไม่ม ี

   ท่ีถือโดยบริษทัใหญ ่ อาํนาจควบคมุ 

 ประเภทของ ประเทศท่ี พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ธรุกิจ จดทะเบียน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
       

บริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นโดยตรง       

   บรษิทั ทเีอสอ ีรูฟทอป จํากดั การลงทุน ไทย 100 100 - - 

   บรษิทั โซล่าร ์วซิเิบลิ จํากดั การใหบ้รกิาร ไทย 100 100 - - 

 บํารุงรกัษาโรงไฟฟ้า      

   บรษิทั ทเีอสอ ีโอเวอรซ์สี ์กรุ๊ป จํากดั การลงทุน ไทย 100 100 - - 

   บรษิทั เวลิด ์โซล่าร ์จํากดั ผลติและจําหน่าย ไทย 100 100 - - 

 กระแสไฟฟ้า      

   บรษิทั ไทย คอมมนิูตี้  เอน็เนอรย์ี ่จํากดั ผลติและจําหน่าย ไทย 100 100 - - 

   กระแสไฟฟ้า      

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดย  

   บริษทั ทีเอสอี รฟูทอป จาํกดั       

   บรษิทั กรนี รูฟทอป จํากดั ผลติและจําหน่าย ไทย 100 100 - - 

 กระแสไฟฟ้า      

   บรษิทั นอรท์ รูฟทอป จํากดั ผลติและจําหน่าย ไทย 100 100 - - 

 กระแสไฟฟ้า      

   บรษิทั ลคักี้ โซลา่ร ์จํากดั  ผลติและจําหน่าย ไทย 100 100 - - 

 กระแสไฟฟ้า      

   บรษิทั แชมป์ เอน็เนอรย์ี ่จํากดั  ผลติและจําหน่าย ไทย 100 100 - - 

 กระแสไฟฟ้า      

   บรษิทั รูฟ เอน็เนอรย์ี ่จํากดั  ผลติและจําหน่าย ไทย 100 100 - - 

 กระแสไฟฟ้า      

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดย บริษทั โซลา่ร ์

   วิซิเบิล จาํกดั       

   บรษิทั โซล่าร ์คอมมนูิตี้ จํากดั ผลติและจําหน่าย ไทย 100 100 - - 

 กระแสไฟฟ้า      

   บรษิทั อนิฟินีตี้ โซลาร ์จํากดั ผลติและจําหน่าย ไทย 100 100 - - 

 กระแสไฟฟ้า      

   บรษิทั บเีอส บางไทร โซลาร ์จํากดั ผลติและจําหน่าย ไทย 100 - - - 

 กระแสไฟฟ้า      

   บรษิทั บเีอส โซลาร ์เอน็เนอรย์ี ่จํากดั ผลติและจําหน่าย ไทย 100 - - - 

 กระแสไฟฟ้า      

   บรษิทั สยาม โซล่า เพาเวอร ์จํากดั (มหาชน) ผลติและจําหน่าย 

กระแสไฟฟ้า ไทย 100 - - - 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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13 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และเงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.2 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

บรษิทัมบีรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 

     สดัส่วนของหุ้นสามญั 

   สดัส่วนของหุ้นสามญั ท่ีถือโดยส่วนได้เสียท่ีไม่ม ี

   ท่ีถือโดยบริษทัใหญ ่ อาํนาจควบคมุ 

 ประเภทของ ประเทศท่ี พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ธรุกิจ จดทะเบียน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดย บริษทั ไทย  

   คอมมูนิต้ี เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั       

   บรษิทั ซนั ฟิวเจอร ์จํากดั ผลติและจําหน่าย ไทย 100 100 - - 

 กระแสไฟฟ้า      

   บรษิทั เดอะ โซล่าร ์เอริธ์ จํากดั ผลติและจําหน่าย ไทย 100 100 - - 

 กระแสไฟฟ้า      

   บรษิทั คลนี รนิีวเอเบลิ จํากดั ผลติและจําหน่าย ไทย 100 100 - - 

 กระแสไฟฟ้า      

   บรษิทั บางสวรรค ์กรนี จํากดั ผลติและจําหน่าย ไทย 49 49 51 51 

 กระแสไฟฟ้า      

   บรษิทั ออสการ ์เซฟ เดอะ เวลิด ์จํากดั ผลติและจําหน่าย ไทย 100 75 - 25 

 กระแสไฟฟ้า      

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดย บริษทั  

   สยาม โซลา่ เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)       

     บรษิทั สยาม เวสท ์เพาเวอร ์จํากดั ผลติและจําหน่าย ไทย 100 - - - 

 กระแสไฟฟ้า      

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดย บริษทั ทีเอสอี  

   โอเวอรซี์ส ์กรุป๊ จาํกดั       

   TSE Group International Pte. Ltd. การลงทุน สงิคโปร ์ 100 100 - - 

   Solar Assets Pte. Ltd. การลงทุน สงิคโปร ์ 100 100 - - 

   Onikoube Solar Power Pte. Ltd. การลงทุน สงิคโปร ์ 100 100 - - 

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดย TSE Group  

   International Pte. Ltd.       

   Eco Solar Aisu GK ผลติและจําหน่าย ญี่ปุ่ น 97 97 3 3 

 กระแสไฟฟ้า      

   Ishikawa Hanamisuki 1 GK ผลติและจําหน่าย ญี่ปุ่ น 97 97 3 3 

 กระแสไฟฟ้า      

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดย Solar Assets  

   Pte. Ltd.       

   Ibaraki Ushiku 1 GK ใหเ้ช่าทีด่นิ ญี่ปุ่ น 100 100 - - 

   Ibaraki Ushiku 2 GK ใหเ้ช่าทีด่นิ ญี่ปุ่ น 100 100 - - 

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดย  Onikoube Solar  

   Power Pte. Ltd.        

   PurpleSol GK  ผลติและจําหน่าย ญี่ปุ่ น 100 100 - - 

 กระแสไฟฟ้า      



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และเงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.2 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหว่างปี มีดงัน้ี 

 

 งบการเงิน 

 เฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บาท 
  

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 1,198,749,905 

เงนิลงทุนเพิม่ขึน้ 399,992 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 1,199,149,897 

 

การเปล่ียนแปลงในเงินลงทุนของบริษทัย่อย 

 

การลงทุนเพ่ิมภายใต้ บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

 

เมื่อวนัที่ 9 สงิหาคม พ.ศ. 2562 บรษิัทจ่ายค่าหุ้นที่เรยีกชําระเพิม่ในบรษิัท เวลิด์ โซล่าร์ จํากดั สําหรบัหุ้น 100,000 หุ้น 

หุน้ละ 4 บาท จํานวนรวม 0.40 ลา้นบาท 

 

การลงทุนเพ่ิมภายใต้ บริษทั โซล่าร ์วิซิเบิล จาํกดั 

 

เมื่อวนัที ่7 มนีาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการซื้อหุน้สามญัของบรษิทั บเีอส บางไทร โซลาร ์จํากดั จํานวน 820,000 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนในราคา 131.20 ล้านบาท เพื่อให้ได้มาซึ่งกิจการโครงการผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติย์แบบตดิตัง้บนพืน้ดนิทีม่ขีนาดกําลงัการผลติรวม 5 เมกะวตัต ์การซื้อเงนิลงทุนดงักล่าวถอืเป็นการ

ซือ้ธุรกจิ รายละเอยีดของการซื้อธุรกจิเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 31 

 

เมื่อวนัที ่19 สงิหาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการซื้อหุน้สามญัของบรษิัท บเีอส โซลาร์ เอน็เนอรย์ี ่จํากดั จํานวน 630,000 หุ้น 

คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนในราคา 73.71 ล้านบาท เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งกจิการโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทติย์แบบตดิตัง้บนพืน้ดนิทีม่ขีนาดกําลงัการผลติรวม 5 เมกะวตัต ์การซื้อเงนิลงทุนดงักล่าวถอืเป็นการซื้อธุรกจิ 

รายละเอยีดของการซือ้ธุรกจิเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 31 

 

เมื่อวนัที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการซื้อหุ้นสามญัของบรษิัท สยาม โซล่า เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

จํานวน 300,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนในราคา 582.06 ล้านบาท เพื่อให้ได้มาซึ่งกิจการ

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์แบบติดตัง้บนพื้นดนิที่มขีนาดกําลงัการผลิตรวม 8 เมกะวตัต์และบรษิัทย่อย 

การซื้อเงนิลงทุนดงักล่าวถอืเป็นการซือ้ธุรกจิ รายละเอยีดของการซื้อธุรกจิเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 31 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และเงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.2 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

การลงทุนเพ่ิมภายใต้ บริษทั ไทย คอมมูนิต้ี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั 

 

เมื่อวนัที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการซื้อหุ้นสามญัของบรษิัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวลิด์ จํากัด จากบรษิัท  

ไทยนครพาราวู้ด จํากัด เพิ่มเติมอีก 1,455,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 120 บาท รวมเป็นเงินจํานวน 174.60 ล้านบาท  

ทําใหส้ดัส่วนการถอืหุน้ของกลุ่มกจิการเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 75 เป็นรอ้ยละ 100 ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงสดัส่วนการ

ลงทุน จํานวน 10.52 ลา้นบาท รบัรูโ้ดยตรงเขา้สว่นไดเ้สยีทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ในงบการเงนิรวม 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนภายใต้ TSE Overseas Group Co., Ltd. 

 

เงินลงทุนใน TSE Group International Pte. Ltd. 

 

เมื่อวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บรษิทั TSE Group International Pte. Ltd. ไดล้ดทุนจดทะเบยีนจํานวน 324 ล้านเยน 

จาก 2,845.77 ลา้นเยน เป็น 2,521.77 ลา้นเยน เพื่อจ่ายคนืผูถ้อืหุน้ 

 

เงินลงทุนใน Ishikawa Hanamizuki 1 GK 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการไดล้ดเงนิลงทุนใน Ishikawa Hanamizuki 1 GK จํานวน 450 ลา้นเยน  

 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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14 อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม     

ราคาทุน 110,193,203 108,614,923 110,193,203 108,614,923 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (20,215,318) (20,215,318) (20,215,318) (20,215,318) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 89,977,885 88,399,605 89,977,885 88,399,605 

     

มลูค่ายุตธิรรม 124,420,100 112,493,525 124,420,100 112,493,525 

     

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม     

ราคาตามบญัชตีน้ปี – สุทธ ิ 89,977,885 88,399,605 89,977,885 88,399,605 

การไดม้าซึง่บรษิทัย่อย (หมายเหต ุ31) 14,000,000 - - - 

ซื้อสนิทรพัย์ - 1,578,280 - 1,578,280 

ค่าเสื่อมราคา (120,736) - - - 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี – สุทธ ิ 103,857,149 89,977,885 89,977,885 89,977,885 

     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม      

ราคาทุน 124,193,203 110,193,203 110,193,203 110,193,203 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (120,736) - - - 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (20,215,318) (20,215,318) (20,215,318) (20,215,318) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 103,857,149 89,977,885 89,977,885 89,977,885 

     

มลูค่ายุตธิรรม 138,420,100 124,420,100 124,420,100 124,420,100 

 

มูลค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนอ้างองิจากวธิกีารประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิ โดยใช้วธิีเปรยีบเทยีบราคาตลาด

และมลูค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบั 2 ของลําดบัมลูค่ายุตธิรรม 

 

จํานวนเงนิทีเ่กีย่วขอ้งอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน ทีร่บัรูใ้นกําไรหรอืขาดทนุ ไดแ้ก่ 

 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

รายไดค่้าเช่า 418,500 418,500 

ค่าใชจ่้ายในการดําเนินงานโดยตรงซึง่ก่อใหเ้กดิรายไดค่้าเช่า 6,612 6,612 

ค่าใชจ่้ายในการดําเนินงานซึง่ไม่ไดก่้อใหเ้กดิรายไดค่้าเช่า 9,355 9,577 

 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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15 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  

 งบการเงินรวม 

  ส่วนปรบัปรุง  อาคาร เคร่ืองมือและ 

เคร่ืองตกแต่ง 

และ เคร่ืองใช้  งานระหว่าง  

 ท่ีดิน ท่ีดิน โรงไฟฟ้า สาํนักงาน อปุกรณ์ สาํนักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561          

ราคาทุน 563,852,962 3,141,059 2,139,096,614 11,206,916 13,319,317 10,405,613 39,796,007 2,899,194,727 5,680,013,215 

หกั  ค่าเสือ่มราคาสะสม - (484,444) (263,533,863) (1,743,803) (3,054,582) (6,990,307) (1,189,807) - (276,996,806) 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - (882,014) (245,318,953) (3,159,461) (242,100) (109,564) (204,486) - (249,916,578) 

ราคาตามบญัชี – สุทธิ 563,852,962 1,774,601 1,630,243,798 6,303,652 10,022,635 3,305,742 38,401,714 2,899,194,727 5,153,099,831 

          

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561          

ราคาตามบญัชตีน้ปี – สุทธ ิ 563,852,962 1,774,601 1,630,243,798 6,303,652 10,022,635 3,305,742 38,401,714 2,899,194,727 5,153,099,831 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น 5,017,022 - 7,627,681 - - 64 - 19,990,700 32,635,467 

การไดม้าซึง่บรษิทัย่อย  23,196,315 7,540,000 77,660,000 - - - - - 108,396,315 

ซื้อสนิทรพัย ์ 17,367,078 178,674 9,136,691 111,159 969,161 2,814,187 13,364,486 2,136,597,367 2,180,538,803 

จําหน่าย/ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (9,685,535) - - (470,434) - - (10,155,969) 

โอนเขา้ (ออก) - 47,336,150 2,351,878,007 18,765,158 5,677,570 3,614,636 13,701,477 (2,535,435,486) (94,462,488) 

ค่าเสื่อมราคา - (1,005,757) (128,230,827) (3,767,902) (2,121,573) (2,260,216) (8,582,489) - (145,968,764) 

การดอ้ยค่า - (1,021,094) (291,254,193) (3,620,918) (26,749) (74,698) (2,348) - (296,000,000) 

ราคาตามบญัชีส้ินปี – สุทธิ 609,433,377 54,802,574 3,647,375,622 17,791,149 14,521,044 6,929,281 56,882,840 2,520,347,308 6,928,083,195 

 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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15 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (ต่อ) 

 งบการเงินรวม 

  ส่วนปรบัปรุง  อาคาร เคร่ืองมือและ 

เคร่ืองตกแต่ง 

และ เคร่ืองใช้  งานระหว่าง  

 ท่ีดิน ท่ีดิน โรงไฟฟ้า สาํนักงาน อปุกรณ์ สาํนักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561          

ราคาทุน 609,433,377 58,195,883 4,574,328,943 30,083,233 19,966,047 14,872,170 66,861,970 2,520,347,308 7,894,088,931 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (1,490,201) (390,380,175) (5,511,705) (5,176,154) (7,758,627) (9,772,296) - (420,089,158) 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - (1,903,108) (536,573,146) (6,780,379) (268,849) (184,262) (206,834) - (545,916,578) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 609,433,377 54,802,574 3,647,375,622 17,791,149 14,521,044 6,929,281 56,882,840 2,520,347,308 6,928,083,195 

          

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562          

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 609,433,377 54,802,574 3,647,375,622 17,791,149 14,521,044 6,929,281 56,882,840 2,520,347,308 6,928,083,195 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น (25,972,728) - (180,043,684) - - (13,799) - (35,656,099) (241,686,310) 

การไดม้าซึง่บรษิทัย่อย (หมายเหตุ 31) 163,000,000 27,732,999 638,609,155 - 117,062 2,426,834 3,168,000 25,950 835,080,000 

ซื้อสนิทรพัย ์ 9,476,156 2,532,759 27,279,116 - 5,029,853 2,609,453 16,638,017 294,458,295 358,023,649 

จําหน่าย/ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (17,416,533) - (3,108) (403,549) (559,595) - (18,382,785) 

โอนเขา้ (ออก) - (1,349,686) 1,903,509,970 1,354,583 10,800 149,760 - (1,903,675,427) - 

ค่าเสื่อมราคา - (4,792,480) (269,951,014) (4,172,029) (3,355,155) (2,525,400) (13,383,310) - (298,179,388) 

(การดอ้ยค่า) กลบัรายการการดอ้ยคา่ - - (13,492,208) - 145,127 61,056 206,834 - (13,079,191) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 755,936,805 78,926,166 5,735,870,424 14,973,703 16,465,623 9,233,636 62,952,786 875,500,027 7,549,859,170 

          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562          

ราคาทุน 755,936,805 87,111,955 6,946,266,967 31,437,816 25,099,132 19,269,824 85,068,987 875,500,027 8,825,691,513 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (6,282,681) (660,331,189) (9,683,734) (8,509,787) (9,912,982) (22,116,201) - (716,836,574) 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - (1,903,108) (550,065,354) (6,780,379) (123,722) (123,206) - - (558,995,769) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 755,936,805 78,926,166 5,735,870,424 14,973,703 16,465,623 9,233,636 62,952,786 875,500,027 7,549,859,170 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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15 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (ต่อ) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ส่วนปรบัปรุง  อาคาร เคร่ืองมือและ 

เคร่ืองตกแต่ง 

และ เคร่ืองใช้  งานระหว่าง  

 ท่ีดิน ท่ีดิน โรงไฟฟ้า สาํนักงาน อปุกรณ์ สาํนักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561          

ราคาทุน 37,552,064 3,141,059 872,007,952 11,206,916 2,594,244 8,188,508 23,467,522 32,247,877 990,406,142 

หกั  ค่าเสือ่มราคาสะสม - (484,444) (135,606,769) (1,743,803) (1,607,611) (5,421,734) (820,573) - (145,684,934) 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - (882,014) (245,318,953) (3,159,461) (242,100) (109,564) (204,486) - (249,916,578) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 37,552,064 1,774,601 491,082,230 6,303,652 744,533 2,657,210 22,442,463 32,247,877 594,804,630 

          

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561          

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 37,552,064 1,774,601 491,082,230 6,303,652 744,533 2,657,210 22,442,463 32,247,877 594,804,630 

ซื้อสนิทรพัย ์ - - - 111,159 22,300 1,855,113 - 5,815,887 7,804,459 

จําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - - - - (244,100) - - (244,100) 

โอนเขา้ (ออก) - - 15,440,387 18,765,158 - 3,614,636 - (37,820,181) - 

ค่าเสื่อมราคา - (60,423) (17,574,610) (3,767,902) (288,378) (1,876,338) (2,563,648) - (26,131,299) 

การดอ้ยค่า - (1,021,094) (291,254,193) (3,620,918) (26,749) (74,698) (2,348) - (296,000,000) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 37,552,064 693,084 197,693,814 17,791,149 451,706 5,931,823 19,876,467 243,583 280,233,690 

          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561          

ราคาทุน 37,552,064 3,141,059 887,448,339 30,083,233 2,616,544 12,227,812 23,467,522 243,583 996,780,156 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (544,867) (153,181,379) (5,511,705) (1,895,989) (6,111,727) (3,384,221) - (170,629,888) 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - (1,903,108) (536,573,146) (6,780,379) (268,849) (184,262) (206,834) - (545,916,578) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 37,552,064 693,084 197,693,814 17,791,149 451,706 5,931,823 19,876,467 243,583 280,233,690 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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15 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (ต่อ) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ส่วนปรบัปรุง  อาคาร เคร่ืองมือและ 

เคร่ืองตกแต่ง 

และ เคร่ืองใช้  งานระหวา่ง  

 ท่ีดิน ท่ีดิน โรงไฟฟ้า สาํนักงาน อปุกรณ์ สาํนักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
          

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562          

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 37,552,064 693,084 197,693,814 17,791,149 451,706 5,931,823 19,876,467 243,583 280,233,690 

ซื้อสนิทรพัย ์ - - 665,000 - - 1,213,413 - 22,800 1,901,213 

จําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - - - - (252,660) - - (252,660) 

โอนเขา้ (ออก) - - - 105,583 10,800 - - (116,383) - 

ค่าเสื่อมราคา - - (25,164) (3,785,109) (381,485) (1,814,182) (2,716,087) - (8,722,027) 

กลบัรายการการดอ้ยค่า  - - 164,689 - 145,127 61,056 206,834 - 577,706 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 37,552,064 693,084 198,498,339 14,111,623 226,148 5,139,450 17,367,214 150,000 273,737,922 

          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562          

ราคาทุน 37,552,064 3,141,059 888,113,339 30,188,816 2,627,344 12,846,631 23,467,522 150,000 998,086,774 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (544,867) (153,206,543) (9,296,814) (2,277,474) (7,583,975) (6,100,308) - (179,009,980) 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - (1,903,108) (536,408,457) (6,780,379) (123,722) (123,206) - - (545,338,872) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 37,552,064 693,084 198,498,339 14,111,623 226,148 5,139,450 17,367,214 150,000 273,737,922 

 

 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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15 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (ต่อ) 

 

ตน้ทุนการกู้ยมืจํานวน 20.34 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 75.95 ล้านบาท) ไดร้วมเป็นราคาทุนของสนิทรพัยท์ีซ่ื้อเพิม่ในระหว่างปี 

ต้นทุนการกู้ยมืเกดิจากเงนิกู้ยมืที่ยมืมาเพื่อก่อสรา้งโรงไฟฟ้าใหม่ ไดบ้นัทกึเป็นต้นทุนของสนิทรพัย์และรวมอยู่ในรายการซื้อ 

กลุ่มกิจการใช้อัตราการตัง้ขึ้นเป็นทุนร้อยละ 3.01 ถึงร้อยละ 4.58 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 1.25 ถึงร้อยละ 6.07 ต่อปี)  

ในการคํานวณต้นทุนที่รวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์ อตัราการตัง้ขึน้เป็นทุนดงักล่าวเป็นอตัราต้นทุนการกู้ยมืทีเ่กิดจรงิจาก

เงนิกูย้มืและผลต่างระหว่างอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืของสกุลเงนิทีใ่ชดํ้าเนินงานและอตัราดอกเบีย้ของสกุลเงนิต่างประเทศ 

 

ค่าเสือ่มราคารบัรูใ้นงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ตน้ทุนขาย 278.10 131.36 0.41 17.92 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 20.08 14.61 8.32 8.21 

 298.18 145.97 8.73 26.13 

 

ในระหว่างปีพ.ศ. 2562 บรษิทัรบัรูค่้าเผื่อการดอ้ยค่าสาํหรบัแผงโซล่ารเ์ซลลท์ีช่าํรุดจํานวน 13.66 ลา้นบาท  

 

สนิทรพัย์ตามสญัญาเช่าการเงนิทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูเ้ช่าซึ่งรวมแสดงในรายการขา้งต้นประกอบดว้ย ยานพาหนะ มรีายละเอยีด

ดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาทนุของสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงนิ 39,381,976 22,760,759 22,760,759 22,760,759 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (7,311,313) (2,885,886) (5,393,548) (2,885,886) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 32,070,663 19,874,873 17,367,211 19,874,873 

 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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15 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (ต่อ) 
 

ภาระผกูพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

ภาระผกูพนัทีเ่ป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิซึง่ไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงัน้ี 
 

  ข้อมูลทางการเงินรวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

  31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

 สกลุเงิน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
      

โรงไฟฟ้า บาท - 64,400,000 - 64,400,000 

โรงไฟฟ้า ดอลลาร ์ 400 400 - - 

โรงไฟฟ้า เยน - 201,500,000 - - 

เครื่องจกัร ยโูร - - - - 
 

บรษิทัย่อยไดนํ้าสนิทรพัย์ทีม่มีูลค่าสุทธติามบญัชจํีานวนประมาณ 4,783 ล้านบาท (พ.ศ. 2561: 5,522 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนั

วงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัจากธนาคารพาณิชย ์
 

16 ค่าความนิยม 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม    

ราคาทุน 17,726,430 - 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - - 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 17,726,430 - 
   

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม    

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 17,726,430 - 

การไดม้าซึง่บรษิทัย่อย (หมายเหตุ 31) 357,996 17,726,430 

การดอ้ยค่า (971,663) - 

ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธ ิ 17,112,763 17,726,430 
   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม    

ราคาทุน 18,084,426 17,726,430 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (971,663) - 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 17,112,763 17,726,430 

 

กลุ่มกิจการปรบัลดมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมลงให้เท่ากบัมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืโดยการรบัรู้ผลขาดทุนจากการ 

ดอ้ยค่าของค่าความนิยม ขาดทุนดงักล่าวไดร้วมอยู่ในต้นทุนขายและบรกิารในกําไรหรอืขาดทุน 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

56 

 

16 ค่าความนิยม (ต่อ) 

 

มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดพจิารณาจากการคํานวณมลูค่าจากการใช ้การคาํนวณดงักล่าว

ใชป้ระมาณการกระแสเงนิสดก่อนภาษีซึง่อ้างองิจากงบประมาณทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลาของสญัญาขายไฟฟ้าซึ่งไดร้บั

อนุมตัจิากผู้บรหิาร อตัราการเตบิโตดงักล่าวไม่สูงกว่าอตัราการเตบิโตเฉลี่ยของธุรกิจที่หน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกดิเงนิสดนัน้

ดําเนินงานอยู ่

 

ขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการคาํนวณมลูค่าจากการใชแ้สดงไดด้งัต่อไปน้ี 

 

กําไรขัน้ตน้1 รอ้ยละ 50.38 - 69.79 

อตัราการเตบิโต2 รอ้ยละ (0.38) - (0.50) 

อตัราคดิลด3 รอ้ยละ 7.00 - 9.00 
 

1 กําไรขัน้ตน้จากงบประมาณ 
2 อตัราการเตบิโตถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักเพื่อใชใ้นการประมาณกระแสเงนิสดสําหรบัรอบระยะเวลาตามระยะเวลาในงบประมาณ 
3 อตัราคดิลดก่อนภาษทีีใ่ชใ้นการประมาณการกระแสเงนิสด 

 

ขอ้สมมตฐิานเหล่าน้ีไดถู้กใชเ้พื่อการวเิคราะห์หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดภายในส่วนงานธุรกจิ 

 

ฝ่ายบรหิารพจิารณากําไรขัน้ตน้จากงบประมาณโดยอ้างองิจากผลประกอบการในอดตีทีผ่่านมาประกอบกบัการคาดการณ์การ

เติบโตของตลาด อตัราการเติบโตถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักทีใ่ช้สอดคล้องกบัการคาดการณ์ตลอดระยะเวลาของสญัญาขายไฟฟ้า 

อตัราคดิลดทีใ่ชเ้ป็นอตัราก่อนหกัภาษทีีส่ะทอ้นถงึความเสีย่งซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนงานนัน้ๆ 

 

 

 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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17 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 งบการเงินรวม 

 

โปรแกรม 

คอมพิวเตอร ์

สิทธิในสญัญา 

ขายไฟฟ้า 

 

สิทธิการใช้ท่ีดิน 

สิทธิการ 

ใช้ระบบสายส่ง

กระแสไฟฟ้า งานระหว่างทาํ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561       

ราคาทนุ 3,466,671 4,099,516,270 9,144,026 15,690,883 4,101,500 4,131,919,350 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (1,937,072) - (347,325) - - (2,284,397) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 1,529,599 4,099,516,270 8,796,701 15,690,883 4,101,500 4,129,634,953 

       

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561       

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 1,529,599 4,099,516,270 8,796,701 15,690,883 4,101,500 4,129,634,953 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น - 40,566,161 - - - 40,566,161 

การไดม้าซึง่บรษิทัย่อย - 31,000,000 - - - 31,000,000 

การซือ้เพิม่ 806,090 181,226,617 - 2,021,852 2,398,121 186,452,680 

โอนเขา้ (ออก) 4,677,500 - - - (4,677,500) - 

ค่าตดัจําหน่าย (1,117,659) (9,276,290) (365,761) (313,842) - (11,073,552) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 5,895,530 4,343,032,758 8,430,940 17,398,893 1,822,121 4,376,580,242 

       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561       

ราคาทุน 8,950,261 4,352,309,048 9,144,026 17,712,735 1,822,121 4,389,938,191 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (3,054,731) (9,276,290) (713,086) (313,842) - (13,357,949) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 5,895,530 4,343,032,758 8,430,940 17,398,893 1,822,121 4,376,580,242 

 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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17 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม 

 

โปรแกรม 

คอมพิวเตอร ์

สิทธิในสญัญา 

ขายไฟฟ้า 

 

สิทธิการใช้ท่ีดิน 

สิทธิการ 

ใช้ระบบสายส่ง

กระแสไฟฟ้า งานระหว่างทาํ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562       

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 5,895,530 4,343,032,758 8,430,940 17,398,893 1,822,121 4,376,580,242 

ผลตา่งจากอตัราแลกเปลีย่น - (211,906,604) - - - (211,906,604) 

การไดม้าซึง่บรษิทัย่อย (หมายเหตุ 31) 744,075 358,204,298 - - - 358,948,373 

การซือ้เพิม่ 790,780 187,908,635 - - 731,500 189,430,915 

โอนเขา้ (ออก) 1,822,121 - - - (1,822,121) - 

ค่าตดัจําหน่าย (2,215,445) (39,441,378) (365,761) (1,132,141) - (43,154,725) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 7,037,061 4,637,797,709 8,065,179 16,266,752 731,500 4,669,898,201 

       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562       

ราคาทุน 12,307,237 4,686,515,377 9,144,026 17,712,735 731,500 4,726,410,875 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (5,270,176) (48,717,668) (1,078,847) (1,445,983) - (56,512,674) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 7,037,061 4,637,797,709 8,065,179 16,266,752 731,500 4,669,898,201 

 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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17 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (ต่อ) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 โปรแกรม   

 คอมพิวเตอร ์ งานระหว่างทาํ รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561    

ราคาทุน 3,436,711 4,101,500 7,538,211 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (1,911,598) - (1,911,598) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 1,525,113 4,101,500 5,626,613 

    

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561    

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 1,525,113 4,101,500 5,626,613 

การซือ้เพิม่ 766,090 2,398,121 3,164,211 

โอนเขา้ (ออก) 4,677,500 (4,677,500) - 

ค่าตดัจําหน่าย (1,111,494) - (1,111,494) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 5,857,209 1,822,121 7,679,330 

    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561    

ราคาทุน 8,880,301 1,822,121 10,702,422 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (3,023,092) - (3,023,092) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 5,857,209 1,822,121 7,679,330 

    

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 5,857,209 1,822,121 7,679,330 

การซื้อเพิม่ 790,780 731,500 1,522,280 

โอนเขา้ (ออก) 1,822,121 (1,822,121) - 

ค่าตดัจําหน่าย (2,144,434) - (2,144,434) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 6,325,676 731,500 7,057,176 

    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    

ราคาทนุ 11,493,202 731,500 12,224,702 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (5,167,526) - (5,167,526) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 6,325,676 731,500 7,057,176 

 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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17 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (ต่อ) 
 

ตน้ทุนการกู้ยมืจํานวน 187.91 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 181.23 ล้านบาท) ไดร้วมเป็นราคาทุนของสนิทรพัยท์ีซ่ื้อเพิม่ในระหว่างปี 

ตน้ทุนการกู้ยมืเกดิจากเงนิกูย้มืทีย่มืมาเฉพาะเพื่อการดําเนินการทีจํ่าเป็นในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้ม

ที่จะใช้ได้ตามประสงค์ ได้บันทกึเป็นต้นทุนของสินทรพัย์และรวมอยู่ในรายการซื้อ กลุ่มกิจการใช้อัตราการตัง้ขึ้นเป็นทุน 

รอ้ยละ 3.01 ถึงรอ้ยละ 4.58 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 3.42 ถงึร้อยละ 6.07 ต่อปี) ในการคํานวณต้นทุนทีร่วมเป็นราคาทุน

ของสนิทรพัย์ อตัราการตัง้ขึน้เป็นทุนดงักล่าวเป็นอตัราต้นทุนการกู้ยมืทีเ่กดิจรงิจากเงนิกู้ยมืและผลต่างระหว่างอตัราดอกเบี้ย

เงนิกูย้มืของสกุลเงนิทีใ่ชดํ้าเนินงานและอตัราดอกเบีย้ของสกุลเงนิต่างประเทศ 
 

ค่าตดัจําหน่ายรบัรูใ้นงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ตน้ทุนขาย 40.94 9.96 - - 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 2.22 1.11 2.14 1.11 

 43.16 11.07 2.14 1.11 

 

18 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     

   ทีจ่ะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดอืน - - - - 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     

   ทีจ่ะใชป้ระโยชน์เกนิกว่า 12 เดอืน 39,328,779 11,080,917 - 1,721,301 

 39,328,779 11,080,917 - 1,721,301 

     

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีจ่ะจ่ายชาํระ     

   ภายใน 12 เดอืน (1,309,420) (1,504,410) (1,309,420) (1,504,410) 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีจ่ะจ่ายชาํระ     

   เกนิกว่า 12 เดอืน (64,463,327) (8,502,128) (1,802,190) (1,483,843) 

 (65,772,747) (10,006,538) (3,111,610) (2,988,253) 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธิ (26,443,968) 1,074,379 (3,111,610) (1,266,952) 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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18 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

 

รายการเคลื่อนไหวของภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที ่1 มกราคม 1,074,379 73,702,662 (1,266,952) 73,173,307 

การไดม้าซึง่บรษิทัย่อย (หมายเหต ุ31) (25,692,896) - - - 

เพิม่ / (ลด) ในกําไรหรอืขาดทุน (1,785,395) (73,457,736) (1,832,206) (74,440,259) 

เพิม่ / (ลด) บนัทกึโดยตรงในส่วนของเจา้ของ (12,452) 831,035 (12,452) - 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น (27,604) (1,582) - - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม (26,443,968) 1,074,379 (3,111,610) (1,266,952) 

 

รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์และหน้ีสนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

  ผลประโยชน์   

 ขาดทุนสะสม พนักงาน อ่ืนๆ รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 125,376 1,721,301 9,234,240 11,080,917 

การไดม้าซึง่บรษิทัย่อย (หมายเหต ุ31) - - 29,922,871 29,922,871 

เพิม่ / (ลด) ในกําไรหรอืขาดทุน  - (1,708,849) 92,995 (1,615,854) 

เพิม่ / (ลด) บนัทกึโดยตรงในส่วนของเจา้ของ - (12,452) - (12,452) 

ผลตา่งจากอตัราแลกเปลีย่น (7,336) - (39,367) (46,703) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 118,040 - 39,210,739 39,328,779 

     

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 76,313,867 1,215,152 2,080,144 79,609,163 

เพิม่ / (ลด) ในกําไรหรอืขาดทุน  (76,187,070) 506,149 938,316 (74,742,605) 

เพิม่ / (ลด) บนัทกึโดยตรงในส่วนของเจา้ของ - - 6,214,693 6,214,693 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น (1,421) - 1,087 (334) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 125,376 1,721,301 9,234,240 11,080,917 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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18 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

 

รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์และหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงัน้ี (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม 

 ค่าธรรมเนียม    

 เงินกู้รอตดับญัชี ค่าเส่ือมราคา อ่ืนๆ รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 (5,261,479) (5,582,682) 837,623 (10,006,538) 

การไดม้าซึง่บรษิทัย่อย (หมายเหตุ 31) - - (55,615,767) (55,615,767) 

เพิม่ / (ลด) ในกําไรหรอืขาดทุน 1,360,707 (2,065,472) 535,224 (169,541) 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น 126,733 337,694 (445,328) 19,099 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (3,774,039) (7,310,460) (54,688,248) (65,772,747) 

     

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 (4,355,712) (6,875,768) 5,324,979 (5,906,501) 

เพิม่ / (ลด) ในกําไรหรอืขาดทุน (51,154) (327,307) 1,663,330 1,284,869 

เพิม่ / (ลด) บนัทกึโดยตรงในส่วนของเจา้ของ - - (5,383,658) (5,383,658) 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น (854,613) 1,620,393 (767,028) (1,248) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 (5,261,479) (5,582,682) 837,623 (10,006,538) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลประโยชน์  

 ขาดทุนสะสม พนักงาน รวม 

 บาท บาท บาท 
    

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี    

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 - 1,721,301 1,721,301 

เพิม่ / (ลด) ในกําไรหรอืขาดทุน  - (1,708,849) (1,708,849) 

เพิม่ / (ลด) บนัทกึโดยตรงในส่วนของเจา้ของ - (12,452) (12,452) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 - - - 

    

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 76,313,867 1,215,152 77,529,019 

เพิม่ / (ลด) ในกําไรหรอืขาดทุน  (76,313,867) 506,149 (75,807,718) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 - 1,721,301 1,721,301 

 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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18 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (ต่อ) 

 

รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงัน้ี (ต่อ) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ค่าธรรมเนียม   

 เงินกู้รอตดับญัชี อ่ืนๆ รวม 

 บาท บาท บาท 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี    

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 (2,988,253) - (2,988,253) 

เพิม่ / (ลด) ในกําไรหรอืขาดทุน  1,217,457 (1,340,814) (123,357) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (1,770,796) (1,340,814) (3,111,610) 

    

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 (4,355,712) - (4,355,712) 

เพิม่ / (ลด) ในกําไรหรอืขาดทุน  1,367,459 - 1,367,459 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 (2,988,253) - (2,988,253) 

 

งบแสดงฐานะทางการเงนิแสดงยอดคงเหลอื ดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 1,623,005 2,409,825 - - 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (28,066,973) (1,335,446) (3,111,610) (1,266,952) 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธ ิ (26,443,968) 1,074,379 (3,111,610) (1,266,952) 

 

สนิทรพัย์และหน้ีสนิภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีจะหกักลบกนัก็ต่อเมื่อสนิทรพัย์ และหน้ีสินภาษีเงนิได้ดงักล่าวเกี่ยวข้องกับ

หน่วยงานจดัเกบ็ภาษีเดยีวกนั สาํหรบังบแสดงฐานะการเงนิรวม สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษีเงนิไดร้อตดับญัชแีสดงยอดรวมของ

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิสุทธใินแต่ละบรษิทั 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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18 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (ต่อ) 

 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อตดับญัชสีําหรบัขาดทุนทางภาษีทีย่งัไม่ไดใ้ชส้ามารถใชส้ทิธทิางภาษีไดใ้นอนาคตโดยจะรบัรูไ้ดไ้ม่เกนิ

จํานวนที่เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีนัน้ กลุ่มกิจการไม่ได้รบัรู้

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้จํานวน 135.28 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 175.41 ล้านบาท) ที่เกิดจากขาดทุนจํานวน 676.40 ล้านบาท  

(พ.ศ. 2561 : 877  ลา้นบาท) โดยทีข่าดทุนทางภาษีดงักล่าวอาจสามารถนําไปลดยอดกบักําไรทางภาษใีนอนาคตตามปีทีห่มด

ประโยชน์ทางภาษ ีดงัน้ี 

 

ปีท่ีหมดประโยชน์ทางภาษี งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 
   

พ.ศ. 2563 88,754,589 76,722,994 

พ.ศ. 2564 63,660,295 53,390,602 

พ.ศ. 2565 219,557,411 210,429,201 

พ.ศ. 2566 304,429,519 291,765,982 

 676,401,814 632,308,779 

 

19 เจ้าหน้ีค่าก่อสร้างและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หน้ีกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหต ุ32.2) - 667,187 - - 

เจา้หน้ีค่าก่อสรา้งและเงนิประกนัผลงาน 6,993,242 119,949,922 7,500 2,086,003 

เจา้หน้ีอืน่ 72,557,019 55,966,786 5,957,523  4,907,315 

เจา้หน้ีค่าหุน้คา้งชาํระ  37,059,807 - 249,995 249,995 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 82,657,365 101,861,887 39,753,570 35,350,200 

 199,267,433 278,445,782 45,968,588 42,593,513 

 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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20 เงินกู้ยืม 

 

20.1 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

 

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 98,470,171 98,794,277 

 

การเคลื่อนไหวสาํหรบัเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 วเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 98,794,277 2,233,047,945 

กระแสเงนิสดเขา้ (ออก) :   

เงนิกูย้มืเพิม่ 150,000,000 100,000,000 

ค่าธรรมเนียมทางการเงนิ - (11,250,000) 

ส่วนลดตัว๋เงนิจ่าย (4,076,860) (2,763,996) 

จ่ายคนืเงนิกูย้มื (150,000,000) (2,250,000,000) 
   

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด :   

ตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงนิ - 28,202,055 

ตดัจําหน่ายส่วนลดตัว๋เงนิจ่าย 3,752,754 1,558,273 

ราคาตามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 98,470,171 98,794,277 

 

20.2 หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 

 

มลูค่าปัจจุบนัของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ครบกําหนดภายในไม่เกนิ 1 ปี 7,195,003 2,619,884 2,720,032 2,619,884 

ครบกําหนดเกนิ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 13,280,673 7,979,672 5,259,640 7,979,672 

 20,475,676 10,599,556 7,979,672 10,599,556 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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20 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

20.2 หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (ต่อ) 
 

การเปลีย่นแปลงของสญัญาเช่าการเงนิสามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 
เจ้าหน้ี 

สญัญาเช่าการเงิน 

ดอกเบีย้จ่าย 

รอตดับญัชี 

หน้ีสินตาม 

สญัญาเช่าการเงิน 
    

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 14,371,066 (1,248,087) 13,122,979 

กระแสเงนิสดออก:    

   จ่ายชาํระ (2,973,324) - (2,973,324) 

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด:    

   ดอกเบีย้ตดัจําหน่าย - 449,901 449,901 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 11,397,742 (798,186) 10,599,556 

    

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 11,397,742 (798,186) 10,599,556 

กระแสเงนิสดออก:    

   จ่ายชาํระ (6,757,229) - (6,757,229) 

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด:    

   ซื้อเพิม่ 16,876,782 (670,514) 16,206,268 

   ดอกเบีย้ตดัจําหน่าย - 427,081 427,081 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 21,517,295 (1,041,619) 20,475,676 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เจ้าหน้ี 

สญัญาเช่าการเงิน 

ดอกเบีย้จ่าย 

รอตดับญัชี 

หน้ีสินตาม 

สญัญาเช่าการเงิน 
    

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 14,371,066 (1,248,087) 13,122,979 

กระแสเงนิสดออก:    

   จ่ายชาํระ (2,973,324) - (2,973,324) 

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด:    

   ดอกเบีย้ตดัจําหน่าย - 449,901 449,901 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 11,397,742 (798,186) 10,599,556 

    

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 11,397,742 (798,186) 10,599,556 

กระแสเงนิสดออก:    

   จ่ายชาํระ (2,973,324) - (2,973,324) 

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด:    

   ดอกเบีย้ตดัจําหน่าย - 353,440 353,440 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 8,424,418 (444,746) 7,979,672 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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20 เงินกู้ยมื (ต่อ) 
 

20.3 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึกําหนด     

   ชาํระภายในหน่ึงปี 737,755,685 437,241,304 272,894,555 175,888,656 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึกําหนด     

ชาํระเกนิ 1 ปี แตไ่ม่เกนิ 5 ปี 3,453,869,298 3,482,748,527 2,240,180,868 175,888,656 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึกําหนด     

   ชาํระเกนิ 5 ปี 2,282,565,092 2,439,885,510 50,879,734 1,886,891,147 

 6,474,190,075 6,359,875,341 2,563,955,157 2,238,668,459 

 

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินคํ้าประกันโดยการจํานําและโอนสิทธิบัญชีเงินฝากธนาคารของกลุ่มกิจการ  

การจํานองและจํานําทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งและเครื่องจกัรของกลุ่มกจิการ การโอนสทิธเิรยีกรอ้งตามสญัญาของโครงการ

ทัง้หมดของกลุ่มกจิการ การจํานําหุน้ของบรษิทัย่อยบางส่วน การจํานําหุน้ของบรษิทัทีถ่อืโดยบรษิทั พ.ี เอม็. เอน็เนอรย์ี ่

จํากดั หุน้ของบรษิทัย่อย และสทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผลจากบรษิทัย่อย และการร่วมคา้ และคํ้าประกนัโดยบรษิทั 
 

ภายใตส้ญัญาเงนิกู ้กลุ่มกจิการต้องปฏบิตัติามเงื่อนไขทางการเงนิบางประการทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญา เช่น การจ่ายเงนิปันผล

การลดทุนเรอืนหุน้ การควบหรอืรวมกจิการกบันิตบิุคคลอื่น การดํารงอตัราสว่นหน้ีสนิต่อส่วนของเจา้ของและอตัราส่วน

ความสามารถในการชาํระหน้ีใหเ้ป็นไปตามสญัญา เป็นตน้ 
 

การเคลื่อนไหวสาํหรบัเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 วเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาตามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 6,359,875,341 1,903,287,857 2,238,668,459 - 

กระแสเงนิสดเขา้ (ออก) :     

เงนิกูย้มืเพิม่ 909,770,842 4,644,151,500 548,192,531 2,250,000,000 

ค่าธรรมเนียมทางการเงนิ (9,519,560) (26,763,757) (1,734,500) (12,345,297) 

การจ่ายคนืเงนิกูย้มื (942,089,214) (240,296,891) (203,166,050) - 

     

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด :     

การไดม้าซึ่งบรษิทัย่อย (หมายเหตุ 31) 270,157,262 58,689,870 - - 

ตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงนิ 28,118,005 7,359,988 5,495,536 1,013,756 

ผลตา่งจากอตัราแลกเปลีย่น (142,122,600) 13,446,774 (23,500,819) - 

ราคาตามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 6,474,190,075 6,359,875,341 2,563,955,157 2,238,668,459 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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20 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

20.3 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (ต่อ) 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืระยะยาวตามสญัญา ณ วนัทีใ่นงบการเงนิมดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ร้อยละ ร้อยละ 
   

เงนิกูย้มืระยะยาวเพื่อการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ MLR - 0.5 MLR - 1.5 

 MLR - 1.5 - 

 MLR - 1.95 - 

 TIBOR + 3.00 TIBOR + 3.00 

 TIBOR + 2.00 TIBOR + 2.00 

 TIBOR + 1.22 TIBOR + 1.22 

เงนิกูย้มืระยะยาวเพื่อการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานเชือ้เพลงิ Six months  

fixed deposit  

rate + 3.35 4.75 

 

20.4 วงเงินกู้ยมื 

 

กลุ่มกจิการและบรษิทัมวีงเงนิกูย้มืทีย่งัไมไ่ดเ้บกิออกมาใชด้งัต่อไปน้ี 

 

  ข้อมูลทางการเงินรวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 สกลุเงิน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
      

อตัราดอกเบีย้ลอยตวั      

   ครบกําหนดเกนิ 1 ปี พนับาท 178,874 448,926 400 200,000 

อตัราดอกเบีย้ลอยตวั      

  ครบกําหนดเกนิ 1 ปี พนัเยน 601,115 390,000 601,115 - 

อตัราดอกเบีย้คงที ่      

   ครบกําหนดเกนิ 1 ปี พนับาท 4,966 7,241 - - 

 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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20 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

20.5 หุ้นกู้  

 

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

ส่วนของหุน้กูท้ีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี 949,800,983 2,048,530,153 

ส่วนของหุน้กูท้ีถ่งึกําหนดชาํระเกนิ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 2,345,024,775 949,065,843 

 3,294,825,758 2,997,595,996 

 

การเคลื่อนไหวของหุน้กู ้ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 วเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2,997,595,996 2,995,173,493 

การแสเงนิสดเขา้ (ออก):   

ออกหุน้กู ้ 2,350,000,000 - 

หุน้กู้ครบกําหนด (2,050,000,000)  

ค่าธรรมเนียมการออกหุน้กูร้อตดับญัช ี (5,287,500) - 

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด:   

ตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียมการออกหุน้กู้ 2,517,262 2,422,503 

ราคาตามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 3,294,825,758 2,997,595,996 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ออกอยู่ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน  

จํานวน 2,350,000 หุ้น และ 950,000 หุ้น ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 โดยชําระดอกเบี้ย ทุกๆ 3 เดือน  

และทุก ๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ตามลําดบั หุ้นกู้มีมูลค่าที่ตราไว้จํานวน 1,000 บาท หุ้นกู้มูลค่า 2,350 ล้านบาท  

และ 950 ลา้นบาทครบกําหนดชาํระคนืในวนัที ่22 ตุลาคม พ.ศ. 2565 และ 5 เมษายน พ.ศ. 2563 ตามลําดบั 

 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

70 

 

20 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

20.6 มูลค่ายุติธรรม 

 

ราคาตามบญัชแีละมลูค่ายุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยาว มดีงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 ราคาตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 5,736,434,390 6,359,875,341 6,277,087,595 6,230,409,722 

หุน้กู ้ 3,294,825,757 2,997,595,996 3,313,923,268 2,999,409,190 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 2,563,955,157 2,238,668,459 2,574,542,377 2,167,492,686 

หุน้กู ้ 3,294,825,758 2,997,595,996 3,313,923,268 2,999,409,190 

 

มูลค่ายุติธรรมของเงนิกู้ยมืส่วนที่หมุนเวยีนมมีูลค่าเท่ากบัราคาตามบญัชี เน่ืองจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม่มี

สาระสาํคญั  

 

มลูค่ายุตธิรรมของเงนิกูย้มืส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีนคาํนวณจากกระแสเงนิสดในอนาคตซึ่งคดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้เงนิกู้ยมื

ที่อตัราร้อยละ 1.88 ถึงร้อยละ 5.64 (พ.ศ. 2561 : อัตราร้อยละ 1.87 ถึงร้อยละ 6.15) และอยู่ในข้อมูลระดบั 2 ของ

ลําดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม 

 

20.7 อตัราดอกเบีย้ 

 

อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ รอ้ยละ 1.88 - 5.64 รอ้ยละ 1.87 - 6.15 รอ้ยละ 3.17 - 5.64  รอ้ยละ 3.05  

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ รอ้ยละ 3.76 - 6.44 รอ้ยละ 3.76 รอ้ยละ 3.76 รอ้ยละ 3.76 

หุน้กู ้ รอ้ยละ 4.58 รอ้ยละ 4.29 - 4.58 รอ้ยละ 4.58  รอ้ยละ 4.29 - 4.58 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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21 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

งบแสดงฐานะการเงนิ   

ผลประโยชน์บําเหน็จบํานาญ   

   หน้ีสนิในงบแสดงฐานะทางการเงนิ 13,521,825 8,606,509 

   

กําไรหรอืขาดทุนทีร่วมอยู่ในกําไรจากการดําเนินงาน   

   เน่ืองจากผลประโยชน์บําเหน็จบํานาญ 5,959,136 2,652,204 

   

การวดัมลูค่าใหม ่   

   ผลประโยชน์บําเหน็จบํานาญ 2,873,219 - 

 

รายการเคลื่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีกํ่าหนดไวร้ะหว่างปีมดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 8,606,509 6,075,757 

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 2,511,169 2,486,936 

ตน้ทุนบรกิารในอดตี 3,213,871 - 

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย้ 234,096 165,268 

การวดัมลูค่าใหม ่   

   ขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมตทิางการเงนิ 2,873,219 - 

จ่ายชาํระเงนิจากโครงการ   

   จ่ายชาํระผลประโยชน์ (3,917,039) (121,452) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 13,521,825 8,606,509 
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21 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 

ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1.65 รอ้ยละ 2.72 

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 4.00 รอ้ยละ 3.00 - 4.00 

 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

 

 การเปลี่ยนแปลง ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้

 ในข้อสมมติ การเพ่ิมขึ้นของขอ้สมมติ การลดลงของข้อสมมติ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
       

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ 11.53  ลดลง รอ้ยละ 10.80 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 13.68  เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 12.54  

อตัราการเพิม่ขึน้ของ       

   เงนิเดอืน รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 13.21 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 13.33 ลดลง รอ้ยละ 11.39 ลดลง รอ้ยละ 11.63 

 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอ้างองิจากการเปลีย่นแปลงขอ้สมมต ิขณะทีใ่หข้อ้สมมตอิื่นคงที ่ในทางปฏบิตัสิถานการณ์

ดงักล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมตอิาจมคีวามสมัพนัธ์กนั ในการคํานวณการวเิคราะห์ความอ่อนไหว

ของภาระผูกพนัผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ที่มตี่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลกัได้ใช้วธิีเดียวกบั (มูลค่าปัจจุบนัของภาระ

ผูกพนัโครงการผลประโยชน์ทีกํ่าหนดไวค้ํานวณดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 

ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน) ในการคาํนวณหน้ีสนิบําเหน็จบํานาญทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

วธิกีารและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นการจดัทําการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงจากปีก่อน 

 

กลุ่มกิจการมคีวามเสีย่งในหลาย ๆ ดา้นที่เกี่ยวข้องกบัโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่กําหนดไว ้โดยความเสี่ยงที่มี

นัยสาํคญัมดีงัต่อไปน้ี 

 

การเปลี่ยนแปลงในอตัราผลตอบแทน 

   ทีแ่ทจ้รงิของพนัธบตัร 

อตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของพนัธบตัรรฐับาล ทีล่ดลงจะทําใหห้น้ีสนิของ 

   โครงการเพิม่สงูขึน้ 
  

ความเสีย่งจากภาวะเงนิเฟ้อ ภาระผกูพนัโครงการบําเหน็จบํานาญบางส่วนไดผ้กูอยู่กบัภาวะเงนิเฟ้อ  

   โดยเงนิเฟ้อทีเ่พิม่ขึน้จะทําใหม้ภีาระหน้ีสนิเพิม่ขึน้  

 

ระยะเวลาถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คอื 26.15 ปี 
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21 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 

การวเิคราะหก์ารครบกําหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุทีไ่ม่มกีารคดิลด: 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ - 117,079 1,029,252 223,284,445 224,430,776 

 

22 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ทุนท่ีออก    

 ทุนจดทะเบียน และชาํระแล้ว ทุนท่ีออก ส่วนเกิน  

 จาํนวนหุ้น จาํนวนหุ้น และชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น รวม 

 สามญั สามญั บาท บาท บาท 
      

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 2,359,500,000 1,815,000,000 1,815,000,000 727,554,273 2,542,554,273 

การลดทุน (544,500,000) - - - - 

เพิม่ทุนจดทะเบยีน 635,250,000 - - - - 

หุน้ปันผล - 90,749,580 90,749,580 - 90,749,580 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 2,450,250,000 1,905,749,580 1,905,749,580 727,554,273 2,633,303,853 

การลดทุน (1,116,225,294) - - - - 

เพิม่ทุนจดทะเบยีน 1,143,449,748 - - - - 

การใชส้ทิธใินการซื้อหุน้เพิม่ทุน

ทีโ่อนสทิธไิด ้(TSR) - 211,966,701 211,966,701 317,950,052 529,916,753 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 2,477,474,454 2,117,716,281 2,117,716,281 1,045,504,325 3,163,220,606 

 

เมื่อวนัที ่20 เมษายน พ.ศ. 2561 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ไดม้มีตอินุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนจํานวน 544,500,000 หุ้น และ

ใหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนเป็นหุน้สามญัใหม่จํานวน 635,250,000 หุน้ มมีูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท และมมีตอินุมตักิารจ่ายปันผล

สาํหรบัผลการดําเนินงานของปี พ.ศ. 2560 เป็นหุน้ปันผลในอตัรา 20 หุน้เดมิ ต่อ 1 หุน้ปันผล รวมจํานวน 90.75 ลา้นบาท 

 

เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี พ.ศ. 2562 ได้อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจํานวน 

544,500,420 หุน้ โดยตดัหุน้ทีย่งัไม่ออกและเสนอขาย และอนุมตัิเพิม่ทุนจดทะเบียนเพื่อรองรบัการเพิม่ทุนแบบมอบอํานาจ

ทัว่ไป (General Mandate) จํานวน 571,724,874 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
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22 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น (ต่อ) 

 

เมื่อวนัที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนจํานวน 571,724,874 หุ้น  

โดยตดัหุน้ทีย่งัไม่ออกและเสนอขาย และจดทะเบยีนเพิม่ทุนจํานวน 571,724,874 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยจดัสรร

หุ้นสามัญที่ออกใหม่จํานวนไม่เกิน 381,149,916 หุ้น เพื่อรองรบัการใช้สิทธิตาม TSR (การซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้)  

ทีใ่หแ้ก่ผู้ถอืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ และจดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหม่จํานวนไม่เกนิ 190,574,958 หุน้ เพื่อรองรบัการเพิม่ทุน

แบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate)  

 

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้ออกหุ้นสามัญและจดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตาม TSR จํานวน 

211,966,701 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หุ้นที่ออกใหม่ถูกใช้สทิธิในมูลค่าหุ้นละ 2.50 บาท คดิเป็นจํานวนเงินทัง้สิ้น 

529.92 ลา้นบาท  

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 หุ้นจดทะเบียนทัง้หมดได้แก่หุ้นสามญั 2,477,474,454 หุ้น (พ.ศ. 2561 : 2,450,250,000 หุน้) 

ซึ่งมมีูลค่าทีต่ราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยมหุีน้สามญัจํานวน 2,117,716,281 หุ้น ที่ได้ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว (พ.ศ. 2561 : 

1,905,749,580 หุน้) 

 

23 สาํรองตามกฎหมาย 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที ่1 มกราคม 63,972,012 62,894,012 50,894,012 50,894,012 

จดัสรรระหว่างปี 17,331,714 1,078,000 16,709,082 - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 81,303,726 63,972,012 67,603,094 50,894,012 

 

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งสาํรองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธหิลงัจาก

หกัส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าสาํรองน้ีจะมมีูลค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน สํารองน้ีไม่สามารถ

นําไปจ่ายเงนิปันผลได ้
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24 รายได้อ่ืน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ค่าเช่ารบั 974,799 962,014 974,799 962,014 

รายไดค่้าบรกิาร - 1,591,580 - 1,591,580 

กําไรจากการจําหน่ายทรพัยส์นิ 21,886 18,515 21,887 18,515 

ดอกเบีย้รบั 1,756,685 23,090,909 6,463,021 24,495,479 

กําไรทีร่บัรูจ้ากการจําหน่ายเงนิลงทุน 

   ในหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ 1,472,295 1,349,250 1,472,296 1,349,250 

เงนิชดเชยจากการยกเลกิสญัญาซื้อขายหุน้ - 38,000,000 - 38,000,000 

เงนิชดเชยความเสยีหายทีไ่ดร้บัจากบรษิทัประกนั 12,055,207 65,669,217 - - 

กําไรจากการต่อรองราคาซือ้ธุรกจิ (หมายเหต ุ31) 56,004,450 - - - 

รายไดอ้ืน่ 20,431,322 25,509,734 821,501 3,044,306 

 92,716,644 156,191,219 9,753,504 69,461,144 
 

25 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

รายการบางรายการทีร่วมอยู่ในกําไรจากการดําเนินงาน สามารถแยกตามลกัษณะไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 

เงนิเดอืนและค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 149,811,557 139,061,637 127,969,732 116,784,030 

ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 14, 15) 298,300,124 145,968,764 8,722,027 26,131,299 

ค่าตดัจําหน่าย (หมายเหต ุ17) 43,154,725 11,073,552 2,144,434 1,111,493 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 13,079,191 296,000,000 - 296,000,000 

ขาดทุนจากการจําหน่าย  288,358 - - - 

ค่าธรรมเนียมทางดา้นวชิาชพี 136,496,042 97,675,990 25,127,095 36,800,546 

ค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษาโรงไฟฟ้า 26,575,317 14,196,444 120 375,402 

หน้ีสงสยัจะสญู 2,624,520 - - - 
 

26 ต้นทุนทางการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ดอกเบีย้จ่ายสถาบนัการเงนิ 126,989,153 80,363,882 190,797,495 228,502,571 

ค่าธรรมเนียมเงนิกู้ธนาคาร 20,202,368 42,876,151 8,072,796 31,638,314 

 147,191,521 123,240,033 198,870,291  260,140,885 
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27 ภาษีเงินได้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 3,114,945 3,618,329 - - 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(หมายเหต ุ18) 1,785,395 73,457,736 1,832,206 74,440,259 

การปรบัปรุงจากงวดก่อน 172,781 6,500,825 - - 

 5,073,121 83,576,890 1,832,206 74,440,259 

 

ภาษีเงินได้สําหรับกําไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจํานวนเงินที่แตกต่างจากการคํานวณกําไรทางบัญชีคูณ 

กบัอตัราภาษ ีโดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี 803,815,620 266,644,730 118,650,314 (116,180,329) 
     

ภาษคีาํนวณจากอตัราภาษีรอ้ยละ 20     

   (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 20) 160,763,124 53,328,946 23,730,063 (23,236,066) 

ผลกระทบ :     

   ผลต่างของอตัราภาษใีนต่างประเทศ (1,244,335) (6,096,144) - - 

   ผลการดําเนินงานของการร่วมคา้สุทธจิากภาษ ี (131,903,537) (122,037,685) - - 

   ภาษเีงนิไดท้ีไ่ดร้บัยกเวน้ตามบตัร 

      ส่งเสรมิการลงทุน (51,358,005) (11,299,288) - - 

   รายไดท้ีถ่อืเป็นรายไดต้ามประมวลรษัฎากร 24,116,157 27,152,630 22,324,668 20,017,086 

   รายไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภาษี (115,552) (11) (123,791,563) (117,314,420) 

   ค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถหกัภาษี 8,709,627 66,127,315 3,154,361 64,350,602 

   ค่าใชจ่้ายทีม่สีทิธหิกัภาษีไดเ้พิม่ขึน้ (8,939,732) (6,637,074) (7,515,615) (5,035,118) 

   ขาดทนุทางภาษทีีไ่ม่ไดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย์     

      ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 82,642,581 68,318,456 82,100,086 61,217,916 

การใชข้าดทนุทางภาษทีีผ่่านมาซึง่ยงัไม่รบัรู ้ (9,270,320) (64,447) - - 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบั     

   ผลแตกต่างชัว่คราวทีร่บัรูเ้มือ่เริม่แรก 

      และทีก่ลบัรายการ 1,785,395 73,457,736 1,832,206 74,440,259 

ขาดทุนทีย่งัไม่รบัรูซ้ึง่เกดิจากรายการระหว่างกนั (70,285,063) (65,174,369) - - 

การปรบัปรุงจากงวดก่อน 172,781 6,500,825 - - 

ภาษเีงนิได ้ 5,073,121 83,576,890 1,832,206 74,440,259 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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28 การส่งเสริมการลงทุน 
 

กลุ่มกจิการไดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนตามบตัรส่งเสรมิการลงทุน จํานวนทัง้สิ้น 33 ฉบบั 

สําหรบักิจการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ และเชื้อเพลงิชวีมวล โดยสทิธพิเิศษดงักล่าวรวมถึงการไดร้บัยกเวน้อากร 

ขาเขา้สาํหรบัเครื่องจกัร การไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลสําหรบักําไรสุทธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ

เป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการนัน้ (วนัเริม่จําหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์) 
 

รายได้จากการขายและรายได้เงนิอุดหนุนส่วนเพิม่ราคารบัซื้อไฟฟ้าของกลุ่มกิจการ และบรษิัทย่อย ที่แสดงอยู่ในงบกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เป็นรายไดท้ีเ่กดิจากกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ

การลงทุนเฉพาะกจิการทีต่ัง้อยู่ในประเทศไทยตามรายละเอยีดในขอ้มลูจําแนกตามส่วนงานทีเ่ปิดเผยในหมายเหตุ 7 
 

29 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 
 

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขัน้พื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุทธทิีเ่ป็นส่วนของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทั และจํานวนหุน้

สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักทีอ่อกจําหน่ายและชําระแล้วในระหว่างปี จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักทีใ่ช้ในการคํานวณ

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ สําหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ไดถู้กปรบัปรุงเสมอืนว่าการออกหุน้ปันผลไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่

วนัตน้งวดของปี พ.ศ. 2561 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทนุ)สาํหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้     

   ของบรษิทั (บาท) 774,584,221 173,954,320 116,818,109 (190,620,588) 

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก 

   ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (หุน้) 1,950,465,843 1,905,749,580 1,950,465,843 1,905,749,580 

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขัน้พื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.40 0.09 0.06 (0.10) 
 

สทิธใินการซื้อหุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(TSR) ทีเ่หลอือยู่หมดอายุในระหว่างปี พ.ศ. 2562 ดงันัน้บรษิทัไม่มหุีน้สามญัเทยีบเท่า

ปรบัลดในปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 
 

30 เงินปันผลจ่าย 
 

พ.ศ. 2562 
 

เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี พ.ศ. 2562 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสม 

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.055 บาท รวมเป็นเงนิ 105 ลา้นบาท โดยจ่ายใหผู้ถ้อืหุน้ในวนัที ่21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 

พ.ศ. 2561 
 

เมื่อวนัที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นของบรษิัทได้มีมติอนุมตัิให้จ่ายเงนิปันผลจากผลการดําเนินงาน

สําหรบัปี พ.ศ. 2560 ให้แก่ผู้ถือหุน้ โดยจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ 20 หุน้เดมิ ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นเงนิ 90.75 ล้านบาท 

และ จ่ายเป็นเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 0.00556 บาท เป็นจํานวนเงนิ 10.09 ล้านบาท รวมจ่ายปันผลทัง้สิน้จํานวน 100.84 ลา้นบาท 

โดยจ่ายใหก้บัผูถ้อืหุน้เมือ่วนัที ่18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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31 การซ้ือธรุกิจ 

 

เมื่อวนัที ่7 มนีาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการซื้อหุน้สามญัของบรษิทั บเีอส บางไทร โซลาร์ จํากดั จํานวน 820,000 หุน้ คดิเป็น

รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนในราคา 131.20 ล้านบาท เพื่อใหไ้ด้มาซึ่งกิจการโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

แบบตดิตัง้บนพืน้ดนิทีม่ขีนาดกําลงัการผลติรวม 5 เมกะวตัต ์การซื้อเงนิลงทุนดงักล่าวถอืเป็นการซือ้ธุรกจิ  

 

ตารางต่อไปน้ีสรุปสิง่ตอบแทนที่จ่ายซื้อ บรษิัท บีเอส บางไทร โซลาร์ จํากดั และจํานวนสนิทรพัย์และหน้ีสนิที่ได้มาซึ่งรบัรู ้ 

ณ วนัรวมธุรกจิ 

 ณ วนัท่ีซ้ือธรุกิจ   

ส่ิงตอบแทนท่ีจ่าย บาท 
  

เงนิสด 131,200,000 

สิง่ตอบแทนทัง้หมดทีโ่อนให ้ 131,200,000 

 

มูลค่าท่ีรบัรู้ ณ วนัท่ีซ้ือสาํหรบัสินทรพัยท่ี์ได้มาและหน้ีสินท่ีรบัมา บาท 
  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 67,947 

เงนิลงทุนชัว่คราว 10,089 

ลูกหน้ีการคา้ 7,204,213 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 82,730 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 9,630,940 

สทิธใินสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 128,724,751 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 208,900,000 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 842,270 

เจา้หน้ีค่าก่อสรา้งและเจา้หน้ีอื่น (41,314,078) 

เจา้หน้ีค่าสทิธใินสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (28,143,589) 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (140,264,473) 

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น (4,457,995) 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (4,399,888) 
  

สนิทรพัยท์ีส่ามารถระบุไดสุ้ทธ ิ 136,882,917 

กําไรจากการต่อรองราคาซื้อ (5,682,917) 

รวม 131,200,000 

 

ค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้บรษิทัย่อยจํานวน 372,480 บาท ไดร้บัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการบรหิารในงบการเงนิรวมสาํหรบัปี

สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ.2562 

 

รายไดท้ีร่วมอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมตัง้แตว่นัที ่ 7 มนีาคม พ.ศ. 2562 ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ของบรษิทั  

บเีอส บางไทร โซลาร ์จํากดั เป็นจํานวน 37 ล้านบาท กําไรของบรษิทั บเีอส บางไทร โซลาร ์จํากดั จํานวน 7 ลา้นบาท ไดถู้กรวม

ในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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31 การซ้ือธรุกิจ (ต่อ) 

 

เมื่อวนัที่ 19 สงิหาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการซื้อหุ้นสามญัของบรษิัท บีเอส โซลาร์ เอน็เนอร์ยี่ จํากัด จํานวน 630,000 หุ้น  

คดิเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนในราคา 73.71 ล้านบาท เพื่อให้ได้มาซึ่งกิจการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิทีม่ขีนาดกําลงัการผลติรวม 5 เมกะวตัต ์การซื้อเงนิลงทุนดงักล่าวถอืเป็นการซื้อธุรกจิ  

 

ตารางต่อไปน้ีสรุปสิง่ตอบแทนที่จ่ายซื้อ บรษิัท บีเอส โซลาร์ เอน็เนอร์ยี ่จํากดั และจํานวนสนิทรพัย์และหน้ีสนิทีไ่ดม้าซึ่งรบัรู ้

ณ วนัรวมธุรกจิ 

 

 ณ วนัท่ีซ้ือธรุกิจ 

ส่ิงตอบแทนท่ีจ่าย  บาท 
  

เงนิสด 73,710,000 

สิง่ตอบแทนทัง้หมดทีโ่อนให ้ 73,710,000 

 

มูลค่าท่ีรบัรู้ ณ วนัท่ีซ้ือสาํหรบัสินทรพัยท่ี์ได้มาและหน้ีสินท่ีรบัมา บาท 
  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 24,360 

ลูกหน้ีการคา้ 6,261,339 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 6,132,754 

สทิธใินสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 66,479,547 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 190,800,000 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 1,613,142 

เจา้หน้ีค่าก่อสรา้งและเจา้หน้ีอื่น (14,160,001) 

เจา้หน้ีค่าสทิธใินสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (50,058,262) 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (129,892,789) 

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น (409,621) 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (3,438,465) 
  

สนิทรพัยท์ีส่ามารถระบไุดสุ้ทธ ิ 73,352,004 

ค่าความนิยม (หมายเหต ุ16) 357,996 

รวม 73,710,000 

 

ค่าใชจ่้ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการซื้อบรษิัทย่อยจํานวน 123,024 บาท ไดร้บัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการบรหิารในงบการเงนิรวมสําหรบัปี

สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ.2562 

 

รายได้ที่รวมอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมตัง้แต่วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ของ 

บรษิัท บีเอส โซลาร์ เอน็เนอร์ยี่ จํากดั เป็นจํานวน 14 ล้านบาท กําไรของบรษิัท บีเอส โซลาร์ เอน็เนอร์ยี่ จํากดั จํานวน 7 

ลา้นบาท ไดถู้กรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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31 การซ้ือธรุกิจ (ต่อ) 
 

เมื่อวนัที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการซื้อหุ้นสามญัของบริษัท สยาม โซล่า เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) จํานวน 

300,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบียนในราคา 582.06 ล้านบาท เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งกจิการโครงการผลติไฟฟ้า

จากพลงังานแสงอาทติย์แบบตดิตัง้บนพื้นดนิที่มขีนาดกําลงัการผลิตรวม 8 เมกะวตัต์ และบรษิัทย่อย การซื้อเงนิลงทุนดงักล่าวถือ

เป็นการซื้อธุรกจิ  
 

ตารางต่อไปน้ีสรุปสิง่ตอบแทนที่จ่ายซื้อ บรษิัท สยาม โซล่า เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และจํานวนสนิทรพัย์

และหน้ีสนิทีไ่ดม้าซึง่รบัรู ้ณ วนัรวมธุรกจิ 
 

 ณ วนัท่ีซ้ือธรุกิจ 

ส่ิงตอบแทนท่ีจ่าย  บาท 
  

เงนิสด 545,000,000 

ค่าหุน้คา้งชาํระ 37,059,807 

สิง่ตอบแทนทัง้หมดทีโ่อนให ้ 582,059,807 

 

มูลค่าท่ีรบัรู้ ณ วนัท่ีซ้ือสาํหรบัสินทรพัยท่ี์ได้มาและหน้ีสินท่ีรบัมา บาท 
  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 4,789,244 

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จํากดัในการเบกิใชร้ะยะสัน้ 15,263 

ลูกหน้ีการคา้ 12,893,771 

ลูกหน้ีอื่น 23,145,274 

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 512,135 

สทิธใินสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 163,000,000 

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 14,000,000 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 435,380,000 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 744,075 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 52,000 

เจา้หน้ีค่าก่อสรา้งและเจา้หน้ีอื่น (1,682,634) 

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ (157,056) 

หน้ีสนิหมุนเวยีนอืน่ (2,456,189) 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (17,854,543) 
  

สนิทรพัยท์ีส่ามารถระบุไดสุ้ทธ ิ 632,381,340 

กําไรจากการต่อรองราคาซื้อ (50,321,533) 

รวม 582,059,807 

 

ค่าใชจ่้ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการซื้อบรษิัทย่อยจํานวน 746,872 บาท ไดร้บัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการบรหิารในงบการเงนิรวมสําหรบัปี

สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ.2562 
 

รายไดท้ีร่วมอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมตัง้แต่วนัที ่15 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ของบรษิทั 

สยาม โซล่า เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) เป็นจํานวน 21 ล้านบาท กําไรของบริษัท สยาม โซล่า เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

จํานวน 14 ลา้นบาท ไดถู้กรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 
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32 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  
 

กิจการและบุคคลที่มีความสมัพนัธ์กับบรษิัท ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหน่ึงหรอืมากกว่าหน่ึงแห่ง  

โดยที่บุคคลหรอืกิจการนัน้มีอํานาจควบคุมบรษิัท หรอืถูกควบคุมโดยบรษิัท หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนักับบรษิัท 

รวมถึงบริษัทที่ดําเนินธุรกิจการลงทุน บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท  

บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสทิธิออกเสียงของบรษิัทซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัเหนือกิจการ 

ผูบ้รหิารสําคญัรวมทัง้กรรมการและพนักงานของบรษิัทตลอดจนสมาชกิในครอบครวัทีใ่กล้ชดิกบับุคคลเหล่านัน้ กิจการและ

บุคคลทัง้หมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทั 

 

ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัซึง่อาจมขีึน้ไดต้้องคํานึงถงึรายละเอยีดของความสมัพนัธ์

มากกว่ารปูแบบความสมัพนัธต์ามกฎหมาย 
 

บรษิัทถูกควบคุมโดยบรษิัท พี.เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศไทย บรษิัทใหญ่ดงักล่าวถือหุ้นในบรษิัทคดิเป็น

จํานวนร้อยละ 37 จํานวนหุ้นที่เหลือร้อยละ 63 ถือโดย บรษิัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) บรษิัท ซิโน-ไทย  

เอ็นจเีนียริง่ แอนด์ คอนสตรคัชัน่ จํากดั (มหาชน) และบุคคลทัว่ไป รายละเอยีดเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและเงนิลงทุนในการ

ร่วมคา้ทีส่าํคญัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 13 
 

รายการตอ่ไปน้ีเป็นรายการทีม่สีาระสาํคญักบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

32.1 รายได้จากการขายและบริการ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัย่อย     

   รายไดค่้าบรหิารจดัการ - - 48,314,135 30,060,541 

   รายไดค่้าซ่อมแซมและบํารุงรกัษา - - 1,680,000 1,680,000 

   เงนิปันผลรบั - - 11,829,999 12,921,999 

 - - 61,824,134 44,662,540 
     

การร่วมคา้     

   รายไดค่้าบรหิารจดัการ 44,741,114 42,610,585 44,741,114 42,610,585 

   รายไดค่้าเช่า 453,600 453,600 453,600 453,600 

   รายไดอ้ืน่ - 1,531,637 - 1,531,637 

   เงนิปันผลรบั - 53 606,550,052 573,650,102 

 45,194,714 44,595,875 651,744,766 618,245,924 
     

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     

   รายไดค่้าเช่า - 69,472 - 69,472 

   รายไดค่้าบรกิาร - 46,315 - 46,315 

   รายไดอ้ื่น - 10,205 - 10,205 

 - 125,992 - 125,992 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

82 

 

32 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการทีม่สีาระสาํคญักบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 

 

32.2 ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากการซ้ือ/ขายสินค้าและบริการ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการ     

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 11)     

    บรษิทัย่อย - - 95,015,432 89,171,162 

    การร่วมคา้ 4,053,761 3,860,725 4,053,761 3,860,725 

 4,053,761 3,860,725 99,069,193 93,031,887 

     

เงินปันผลค้างรบั (หมายเหตุ 11)     

   การร่วมคา้ 153,300,027 134,750,024 153,300,027 134,750,024 

    153,300,027 134,750,024 153,300,027 134,750,024 

     

ลูกหน้ีจากการจาํหน่ายเงินลงทุน      

   บรษิทัย่อย - - 1,383,683,149 1,383,683,149 

 - - 1,383,683,149 1,383,683,149 

 

ลูกหน้ีจากการจําหน่ายเงนิลงทุนเกดิจากการจดัโครงสรา้งเงนิลงทุนภายใตก้ลุ่มกจิการ  

 

เจ้าหน้ีกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  

   (หมายเหตุ 19)     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 667,187 - - 

 - 667,187 - - 

     

เจ้าหน้ีค่าหุ้นค้างชาํระ      

   บรษิทัย่อย - - 249,995 249,995 

 - - 249,995 249,995 
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32 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการทีม่สีาระสาํคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 

 

32.3 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษทัยอ่ย  

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 701,000,825 335,287,932 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยสามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชตีน้ปี – สุทธ ิ 335,287,932 2,276,372,707 

เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ระหว่างปี 488,000,000 663,484,810 

เงนิกูจ่้ายคนืระหว่างปี (67,287,107) (380,741,723) 

โอนไปเงนิใหกู้ย้มืระยะยาว (หมายเหตุ 32.4) (55,000,000) (2,226,045,802) 

ผลตา่งจากอตัราแลกเปลีย่น - 2,217,940 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 701,000,825 335,287,932 

 

เงนิใหกู้้ยมืแก่บรษิัทย่อยแห่งหน่ึงอยู่ในรูปของตัว๋สญัญาใชเ้งนิในสกุลเงนิบาท โดยไม่คดิอตัราดอกเบี้ย มกํีาหนดชําระคนื

ภายในเดอืนธนัวาคม พ.ศ.2563 
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32 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการทีม่สีาระสาํคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 

 

32.4 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อยทีถ่งึกําหนดรบัชําระภายในหน่ึงปี 61,600,000 - 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อยทีถ่งึกําหนดรบัชําระเกนิหน่ึงปี 5,004,151,459 4,333,468,428 

 5,065,751,459 4,333,468,428 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้้ยมืระยะยาวแก่บรษิทัย่อยสามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 4,333,468,428 2,232,305,697 

เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ระหว่างปี 1,018,162,498 563,736,515 

เงนิกูจ่้ายคนืระหว่างปี (161,816,773) (704,565,291) 

โอนมาจากเงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้ (หมายเหตุ 32.3) 55,000,000 2,226,045,802 

แปลงหน้ีเป็นทุน  - (52,781,017) 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น (179,062,694) 68,726,722 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 5,065,751,459 4,333,468,428 

 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่บรษิัทย่อยอยู่ในรูปสญัญาให้กู้ยมืในสกุลเงนิเยน และสกุลเงนิบาท โดยไม่มกีารคดิดอกเบี้ย  

มกํีาหนดชาํระคนืเมื่อทวงถามและมกํีาหนดชาํระคนืภายในเดอืน มถุินายน พ.ศ. 2564 

 

เงนิใหกู้้ยมืระยะยาวแก่บรษิทัย่อยอยู่ในรูปสญัญาใหกู้้ยมืในสกุลเงนิบาท โดยคดิอตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 4.3 และ 6 ต่อปี 

มกํีาหนดชาํระคนืภายในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2569 และมกํีาหนดชาํระคนืเมื่อทวงถาม ภายหลงั 3 ปี ตามลําดบั 

 

ผูบ้รหิารไม่มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเรยีกคนืเงนิใหกู้ย้มืเหล่าน้ีภายใน 12 เดอืนขา้งหน้าจงึจดัประเภทเป็นเงนิใหกู้ย้มืระยะยาว 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 
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32 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการทีม่สีาระสาํคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 

 

32.5 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบริษทัยอ่ย 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย 22,500,000 22,500,000 

 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อยอยู่ในรปูของตัว๋สญัญาใชเ้งนิทีม่กํีาหนดชาํระคนืภายในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2563 โดย

ไม่มดีอกเบีย้ 

 

32.6 ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญัของกิจการ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 40,090,999 43,181,211 24,527,887 22,085,600 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,389,182 1,254,474 1,389,182 1,254,475 

 41,480,181 44,435,685 25,917,069 23,340,075 
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33 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นในภายหน้า 
 

33.1 สญัญาขายไฟฟ้า 
 

ในประเทศ 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการมสีญัญาขายไฟฟ้า กบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (“กฟภ”) และการไฟฟ้านคร

หลวง (“กฟน”) จํานวน 33 สญัญา (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 30 สญัญา) ปัจจุบนักลุ่มกิจการไดดํ้าเนินการผลิตและ

จําหน่ายไฟฟ้าแลว้ ตามทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญาขายไฟฟ้าจํานวน 33 สญัญา สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 

 

ระบบ 

ผลิตกระแสไฟฟ้า 

 

 

บริษทั 

 

จาํนวน 

สญัญา 

กาํลงั 

การผลิต 

เมกะวตัต์ 

 

อตัราขายไฟฟ้า 

(บาทต่อกิโลวตัต ์- ชัว่โมง) 

 

 

อายุสญัญา 

ระบบผลติไฟฟ้าจาก

พลงังานหมุนเวยีน 

บรษิทั 1 4.5 ขายปริมาณไฟฟ้าในส่วนที่ไม่เกิน

รบัเข้า อตัรา 4.21 บาท สําหรบัช่วง 

Peak และ 2.63 บาท  สําหรับ ช่วง 

Off-peak และปรมิาณไฟฟ้าในส่วนที่

เกินรบัเข้า อตัรา 4.22 บาท สําหรบั

ช่วง Peak และ 2.36 บาท สําหรับ

ช่วง Off-peak และบริษัทได้รบัการ

สนับสนุนเพิม่ราคาขายไฟฟ้าจํานวน 

8 บ า ท  เ ป็ น ร ะ ย ะ เ ว ล า  10 ปี 

นับ ตั ้งแ ต่วันจํ าห น่ ายไฟ ฟ้ าเชิง

พาณิชย ์

อายุสญัญา 5 ปีและต่อสญัญา

อตัโนมตัทุิก 5 ปี จนกว่าจะมกีาร

ยุตสิญัญา 

ระบบผลติไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติย์

ทีต่ดิตัง้บนพื้นดนิ 

กจิการทีค่วบคุม 

ร่วมกนั 

10 80 ขายปริมาณไฟฟ้าในส่วนที่ไม่เกิน

รบัเขา้ อัตรา 4.21 บาท สําหรบัช่วง 

Peak และ 2.63 บาท สําหรับ ช่วง 

Off-peak และปรมิาณไฟฟ้าในส่วนที่

เกินรบัเขา้ อัตรา 4.22 บาท สําหรบั

ช่วง Peak และ 2.36 บาท สําหรับ

ช่วง Off-peak และบริษัทได้รบัการ

สนับสนุนเพิม่ราคาขายไฟฟ้าจํานวน 

6.5 บ า ท  เ ป็ น ร ะย ะ เว ล า  10 ปี 

นับ ตั ้งแ ต่วันจํ าห น่ ายไฟ ฟ้ าเชิง

พาณิชย ์

อายุสญัญา 5 ปีและต่อสญัญา

อตัโนมตัิทุก 5 ปี จนกว่าจะมกีาร

ยุตสิญัญา 

ระบบผลติไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทติย์

ทีต่ดิตัง้บนหลงัคา 

บรษิทัย่อย 14 14 ขายไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) 

ในอตัรา 6.16 บาท 

อายุสญัญา 25  ปีนับตัง้แต่วนั

จําหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ 

ระบบผลติไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติย์

ทีต่ดิตัง้บนพื้นดนิ 

บรษิทัยอ่ย 3 8 ขายไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) 

ในอตัรา 5.66 บาท 

อายสุญัญา 25 ปีนับตัง้แต่วนั

จําหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ 

ระบบผลติไฟฟ้า 

จากชวีมวล 

บรษิทัย่อย 1 4.6 ขายไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) 

ใน อัต รา  4.24 บ าท  และ  Feed-in 

Tariff (FiT) Premium ใน อั ต รา  0.3 

บาท เป็นระยะเวลา 8 ปี นับตัง้แต่ วนั

จําหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์

อายุสญัญา 20 ปี นับตัง้แต่วนั

จําหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์

ระบบผลติไฟฟ้า 

จากชวีมวล 

บรษิทัย่อย 2 17.6 ขายไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) 

ในอัต รา  4.24 บ าท  และ Feed-in 

Tariff (FiT) Premium ใน อัต รา  0.3 

บาท เป็นระยะเวลา 8 ปี นับตัง้แต่วัน

จําหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์

อายุสญัญา 15 ปี 4 เดอืน 

นับตัง้แต่วนัจําหน่ายไฟฟ้าเชงิ

พาณิชย ์
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33 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นในภายหน้า (ต่อ) 

 

33.1 สญัญาขายไฟฟ้า (ต่อ) 

 

ในประเทศ (ต่อ) 

 
 

ระบบ 

ผลิตกระแสไฟฟ้า 

 

 

บริษทั 

 

จาํนวน 

สญัญา 

กาํลงั 

การผลิต 

เมกะวตัต์ 

 

อตัราขายไฟฟ้า 

(บาทต่อกิโลวตัต์ - ชัว่โมง) 

 

 

อายสุญัญา 

ระบบผลติไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติย์

ทีต่ดิตัง้บนพื้นดนิ 

บรษิทัย่อย 1 5 ขายไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) 

ในอตัรา 4.12 บาท 

อายสุญัญา 25 ปีนับตัง้แต่วนั

จําหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ 

ระบบผลติไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติย์

ทีต่ดิตัง้บนพื้นดนิ 

บรษิทัย่อย 1 8 ขายปริมาณไฟฟ้าในส่วนที่ไม่เกิน

รบัเข้า อตัรา 4.18 บาท สําหรบัช่วง 

Peak และ 2.60 บาท  สําหรับ ช่วง 

Off-peak และปรมิาณไฟฟ้าในส่วนที่

เกินรบัเข้า อตัรา 4.22 บาท สําหรบั

ช่วง Peak และ 2.36 บาท สําหรับ

ช่วง Off-peak และบริษัทได้รบัการ

สนับสนุนเพิม่ราคาขายไฟฟ้าจํานวน 

8 บ า ท  เ ป็ น ร ะ ย ะ เ ว ล า  10 ปี 

นับ ตั ้งแ ต่วันจํ าห น่ ายไฟ ฟ้ าเชิง

พาณิชย ์

อายุสญัญา 1 ปีและต่อสญัญา

อตัโนมตัทุิก 1 ปี จนกว่าจะมกีาร

ยุตสิญัญา 

 

ต่างประเทศ 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยในประเทศญี่ปุ่ นมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัหน่วยงานที่รบัซื้อไฟฟ้าจํานวน  

7 สญัญา ทีไ่ดดํ้าเนินการผลติและจําหน่ายไฟฟ้าแล้ว (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 6 สญัญา) และมใีบอนุญาตและสทิธ ิ

ในการพฒันาใหไ้ดใ้บอนุญาตในการซื้อขายไฟฟ้ากบัหน่วยงานรบัซื้อไฟฟ้าจํานวน 1 สญัญา ทีย่งัไม่ไดดํ้าเนินการผลติ

และจําหน่ายไฟฟ้า (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 2 สญัญา) สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

 
 

 

ระบบ 

ผลิตกระแสไฟฟ้า 

 

 

บริษทั 

 

จาํนวน 

สญัญา 

กาํลงัการ

ผลิต 

เมกะวตัต์ 

 

อตัราขายไฟฟ้า 

(เยนต่อกิโลวตัต์ - ชัว่โมง) 

 

 

อายุสญัญา 

ดําเนินการผลติ

และจําหน่าย

ไฟฟ้า 

ระบบผลติไฟฟ้า

จากพลงังาน

แสงอาทติยท์ี่ตดิตัง้

บนพืน้ดนิ 

บรษิทัย่อย 

 

7 21.74 ขายไฟฟ้าแบบ Feed-in 

Tariff(FiT) ในอตัรา  

32-36 เยน 

อายุสญัญา 20 ปี ตัง้แต่ 

วนัจําหน่ายไฟฟ้า 

เชงิพาณิชย ์

อยู่ระหว่าง 

การพฒันา  

และก่อสรา้ง 

ระบบผลติไฟฟ้า

จากพลงังาน

แสงอาทติยท์ี่ตดิตัง้

บนพืน้ดนิ 

บรษิทัย่อย 1 154.98 ขายไฟฟ้าแบบ Feed-in  

Tariff(FiT) ในอตัรา  

32-36 เยน 

ตัง้แต่วนัจําหน่ายไฟฟ้าเชงิ

พาณิชยจ์นสิ้นสุดในปี  

พ.ศ.2583 
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33 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นในภายหน้า (ต่อ) 

 

33.2 ภาระผกูพนัท่ีเป็นข้อผกูพนัตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 

 

บรษิทัและบรษิัทย่อยได้เข้าทําสญัญาเช่าดําเนินงานที่เกีย่วข้องกบัการเช่าพื้นทีใ่นอาคารสํานักงาน รถยนต์ อุปกรณ์ 

และการเช่าพื้นทีส่่วนหลงัคา-ดาดฟ้า และพื้นทีอ่ื่นๆ ของอาคารเพื่อใชเ้ป็นสถานทีต่ดิตัง้แผงเซลล์แสงอาทติย์ อายุของ

สญัญามรีะยะเวลาตัง้แต่ 3 ถงึ 26 ปี 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บรษิทัและบรษิัทย่อยมจํีานวนเงนิขัน้ตํ่าทีต่้องจ่ายในอนาคตทัง้สิ้น

ภายใตส้ญัญาเช่าดําเนินงานดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภายใน 1 ปี 16,312,010 20,088,646 7,233,668 12,086,704 

มากกว่า 1 ปี แตไ่ม่เกนิ 5 ปี 41,876,683 43,486,307 3,600,435 10,069,239 

มากกว่า 5 ปี 148,615,330 137,247,452 - - 

 206,840,023 200,822,405 10,834,103 22,155,943 

 

ภายใต้สญัญาเช่าพืน้ทีส่่วนหลงัคา-ดาดฟ้าและพื้นทีอ่ื่น ๆ ของอาคารบางสญัญา บรษิทัย่อยมภีาระผูกพนัทีต่อ้งจ่ายค่าเช่า

ในอตัรารอ้ยละของยอดขาย หรอืตามจํานวนเงนิขัน้ตํ่าตามสญัญา แลว้แต่จํานวนเงนิใดจะสงูกว่า 

 

33.3 สญัญาและภาระผกูพนัอ่ืน ๆ 

 

ก) การร่วมคา้มภีาระผกูพนัตามสญัญาบรหิารจดัการกบัผูร่้วมคา้อื่น เป็นจํานวนเงนิ 6 ล้านบาทต่อปี สญัญาดงักล่าว

มอีายุ 10 ปี นับตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 โดยค่าบรหิารจดัการดงักล่าวจะปรบัเพิม่ขึน้ปีละครัง้ตามอตัรา

ทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญา ซึง่ในระหว่างปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 การร่วมคา้มค่ีาบรหิารจดัการทีร่บัรูเ้ป็น

ค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจํานวน 4 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 4 ล้านบาท) (ตามสัดส่วนของบริษัท 

ทีม่ใีนการร่วมคา้ดงักล่าว) 

 

ข) การร่วมคา้มภีาระผูกพนัตามสญัญาบรกิารเดนิเครื่องและบํารุงรกัษาโรงไฟฟ้าจํานวนเจด็แห่งกบับรษิทัแห่งหน่ึง

เป็นจํานวนเงิน 9 ล้านบาทต่อปี สัญญาดังกล่าวมีอายุ 10 ปีนับตัง้แต่วันเริ่มจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์ 

ซึง่ในระหว่างปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 การร่วมคา้มค่ีาบรกิารเดนิเครื่องและซ่อมบํารุงรกัษาโรงไฟฟ้า

ทีร่บัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายภายใตส้ญัญาดงักล่าว เป็นจํานวนเงนิ 5 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 5 ลา้นบาท) (ตามสดัส่วนของ

บรษิทัทีม่ใีนการร่วมคา้ดงักล่าว) 

 

ค) การร่วมค้ามภีาระผูกพนัตามสญัญาบรกิารเดนิเครื่องและบํารุงรกัษาโรงไฟฟ้าจํานวนสามแห่งกบับรษิทัแห่งหน่ึง

จํานวนเงนิ 8 ล้านบาทต่อปี สญัญาดงักล่าวมอีายุ 5 ปีนับตัง้แต่เดอืนมถุินายน พ.ศ. 2560 ซึ่งในระหว่างปีสิ้นสุด

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 การร่วมคา้มค่ีาบรหิารเดนิเครื่องและบํารุงรกัษาโรงไฟฟ้าทีร่บัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายภายใต้

สญัญาดงักล่าวเป็นจํานวนเงนิ 5 ล้านบาทต่อปี (พ.ศ. 2561 : 5 ล้านบาทต่อปี) (ตามสดัส่วนของบรษิัทที่มใีนการ 

ร่วมคา้ดงักล่าว) 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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33 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้ในภายหน้า (ต่อ) 

 

33.3 สญัญาและภาระผกูพนัอ่ืน ๆ (ต่อ) 

 

ง) บรษิทัย่อยมภีาระผูกพนัตามสญัญาบรกิารเดนิเครื่องและบํารุงรกัษาโรงไฟฟ้าจํานวนสองแห่งกบับรษิทัแห่งหน่ึง 

เป็นจํานวนเงนิ 44 ล้านบาทต่อปีต่อโรงไฟฟ้า สญัญาดงักล่าวมอีายุ 5 ปี นับตัง้แต่วนัเริม่จําหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์

ซึง่ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 บรษิทัมค่ีาใชจ่้ายทีร่บัรูต้ามสญัญาดงักล่าวเป็นจํานวนเงนิ 44 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 

15 ลา้นบาท) 

 

จ) บรษิัทย่อยมภีาระผูกพนัตามสญัญาบรกิารเดนิเครื่องและบํารุงรกัษาโรงไฟฟ้าจํานวนหน่ึงแห่งกบับรษิทัแห่งหน่ึง 

เป็นจํานวนเงนิ 18 ล้านบาทต่อปีต่อโรงไฟฟ้า สญัญาดงักล่าวมอีายุ 5 ปี นับตัง้แต่วนัเริม่จําหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์

ซึง่ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 บรษิทัมค่ีาใชจ่้ายทีร่บัรูต้ามสญัญาดงักล่าวเป็นจํานวนเงนิ 18 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 

20 ลา้นบาท) 

 

33.4 การคํา้ประกนั 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทและบรษิัทย่อยมีหนังสือคํ้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทและ 

บรษิัทย่อยคงเหลือจํานวน 6 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 8 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับภาระผูกพันในการปฏิบัติงาน 

บางประการตามปกตธุิรกจิ 


