
บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการระหว่างกาล 

วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผูถื้อหุ้นและคณะกรรมการของบริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ย่ี จาํกดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ย่ี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และขอ้มูล 

ทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ย่ี จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและ

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ  

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม

และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล

น้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบั

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกัดกว่าการ

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบไดจ้าก

การตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทานได ้ 

 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทาํขึ้น 

ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

ขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 

กรุงเทพมหานคร 

10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 757,505 561,021 124,409 209,558

เงินฝากธนาคารที�มีข้อจํากัดในการเบิกใช้ระยะสั�น 54,070 74,399 11,191 11,603

เงินลงทุนชั�วคราว 6 54,107 460 54,107 460

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 7 420,787 478,067 288,369 258,869

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทย่อย 13.3 - - 505,388 335,288

สินค้าคงเหลือ 14,253 14,453 - -

ภาษีมูลค่าเพิ�มรอขอคืน 317,987 181,179 - -

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 26,065 152,582 13,356 11,978

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,644,774 1,462,161 996,820 827,756

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที�มีข้อจํากัดในการเบิกใช้ระยะยาว 18,901 12,009 1,050 1,050

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 13.4 - - 4,302,659 4,333,468

13.2 - - 1,383,683 1,383,683

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 8.1 - - 1,198,750 1,198,750

เงินลงทุนในกิจการที�ควบคุมร่วมกัน 8.2 1,785,142 1,787,087 350,000 350,000

เงินลงทุนที�ถือไว้จนครบกําหนด 18,000 - 10,000 -

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 89,978 89,978 89,978 89,978

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 7,167,889 6,928,083 278,973 280,234

10 17,361 17,726 - -

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 9 4,460,656 4,376,580 7,896 7,679

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 1,189 2,410 - -

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 15,541 13,202 2,600 2,652

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,574,657 13,227,075 7,625,589 7,647,494

รวมสินทรัพย์ 15,219,431 14,689,236 8,622,409 8,475,250

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ลูกหนี�จากการจําหน่ายเงินลงทุน

ค่าความนิยม

กรรมการ ______________________________________     กรรมการ ______________________________________

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

2



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 11.1 148,836 98,794 148,836 98,794

เจ้าหนี�ค่าก่อสร้างและเจ้าหนี�อื�น 276,457 278,446 81,179 42,594

เจ้าหนี�ค่าสิทธิในสัญญาซื�อขายไฟฟ้า

ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 12 989 - - -

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน

ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 11.2 4,812 2,620 2,645 2,620

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว

ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 11.3 519,849 437,241 178,272 175,889

13.5 - - 22,500 22,500

ส่วนของหุ้นกู้ที�ถึงกําหนดชําระในหนึ�งปี 11.4 2,048,972 2,048,530 2,048,972 2,048,530

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 556 1,350 - -

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 22,077 15,485 2,895 966

รวมหนี�สินหมุนเวียน 3,022,548 2,882,466 2,485,299 2,391,893

หนี�สินไม่หมุนเวียน

12 27,224 - - -

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน 11.2 11,643 7,980 7,309 7,980

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 11.3 6,235,785 5,922,634 2,091,203 2,062,780

หุ้นกู้ 11.4 949,244 949,066 949,244 949,066

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 9,293 8,607 9,293 8,607

ประมาณการหนี�สินการรื�อถอนสินทรัพย์ 2,454 2,454 2,454 2,454

4,440 1,335 795 1,267

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 72 72 72 72

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 7,240,155 6,892,148 3,060,370 3,032,226

รวมหนี�สิน 10,262,703 9,774,614 5,545,669 5,424,119

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากบริษัทย่อย

เจ้าหนี�ค่าสิทธิในสัญญาซื�อขายไฟฟ้า

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

3



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

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

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

   หุ้นสามัญจํานวน  2,450,250,000 หุ้น 

   มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 2,450,250 2,450,250 2,450,250 2,450,250

ทุนที�ออกและเรียกชําระแล้ว

   หุ้นสามัญจํานวน 1,905,749,580  หุ้น 

      ชําระแล้วเต็มมูลค่า 1,905,750 1,905,750 1,905,750 1,905,750

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 727,554 727,554 727,554 727,554

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 63,972 63,972 50,894 50,894

ยังไม่ได้จัดสรร 2,353,957 2,207,231 392,542 366,933

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ (247,926) (134,119) - -

รวมส่วนของเจ้าของของบริษัทใหญ่ 4,803,307 4,770,388 3,076,740 3,051,131

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 153,421 144,234                   - -

รวมส่วนของเจ้าของ 4,956,728 4,914,622 3,076,740 3,051,131

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 15,219,431 14,689,236 8,622,409 8,475,250

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

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

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายได้จากการขาย 275,796 47,361 2 219

รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ�มราคารับซื�อไฟฟ้า 13,222 167 - 167

รายได้ค่าบริหารจัดการ 10,824 10,309 21,512 17,292

ต้นทุนขายและบริการ (198,426) (53,286) (16,701) (23,729)

กําไร(ขาดทุน)ขั�นต้น 101,416 4,551 4,813 (6,051)

เงินปันผลรับ 13.1 - - 173,880 103,922

รายได้อื�น 7,224 12,685 1,773 61,765

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     (66,688) (38,842) (102,864) (33,372)

ต้นทุนทางการเงิน (45,977) (16,187) (52,465) (60,521)

ส่วนแบ่งกําไรจากกิจการที�ควบคุมร่วมกัน 8.2 160,105 152,785 - -

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 156,080 114,992 25,137 65,743

ภาษีเงินได้ (154) (5,033) 472 1,361

กําไรสําหรับงวด 155,926 109,959 25,609 67,104

กําไรเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด

รายการที�จะจัดประเภทรายการใหม่เป็นกําไร

   หรือขาดทุนในภายหลัง

   ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยน

      จากการแปลงค่างบการเงิน (113,820) 51,304 - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 42,106 161,263 25,609 67,104

การแบ่งปันกําไร

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 146,726 110,105 25,609 67,104

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 9,200 (146) - -

155,926 109,959 25,609 67,104

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 32,919 161,394 25,609 67,104

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 9,187 (131) - -

42,106 161,263 25,609 67,104

กําไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 0.08 0.06 0.01 0.04

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)         

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 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

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561 1,815,000 727,554 62,894 2,135,195 - (122,053) 4,618,590 162,152 4,780,742

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

จัดสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย - - 1,078 (1,078) - - - - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 110,105 - 51,289 161,394 (131) 161,263

ยอดคงเหลือสิ�นงวด ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 1,815,000 727,554 63,972 2,244,222 - (70,764) 4,779,984 162,021 4,942,005

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 1,905,750 727,554 63,972 2,207,231 (7,769) (126,350) 4,770,388 144,234 4,914,622

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 146,726 - (113,807) 32,919 9,187 42,106

ยอดคงเหลือสิ�นงวด ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 1,905,750 727,554 63,972 2,353,957 (7,769) (240,157) 4,803,307 153,421 4,956,728

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม                                        

ส่วนของเจ้าของของบริษัทใหญ่

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

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ทุนเรือนหุ้น

ที�ออกและ ส่วนเกินมูลค่า จัดสรรแล้ว

เรียกชําระแล้ว หุ้นสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร รวม

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ยอดยกมาต้นงวด ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561 1,815,000 727,554 50,894 658,395 3,251,843

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 67,104 67,104

ยอดคงเหลือสิ�นงวด ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 1,815,000 727,554 50,894 725,499 3,318,947

ยอดยกมาต้นงวด ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 1,905,750 727,554 50,894 366,933 3,051,131

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 25,609 25,609

ยอดคงเหลือสิ�นงวด ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 1,905,750 727,554 50,894 392,542 3,076,740

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

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

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 156,080 114,992 25,137 65,743

รายการปรับปรุง

ค่าเสื�อมราคา 9 69,697 27,344 2,052 6,238

ค่าตัดจําหน่าย 9 9,166 218 482 125

ส่วนแบ่งกําไรจากกิจการที�ควบคุมร่วมกัน 8.2 (160,105) (152,785) - -

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 686 663 686 663

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง (903) (7) 64,791 (61,699)

(กําไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรม

     ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื�อค้า 6 (13) 293 (13) 293

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื�อค้า (533) (416) (533) (416)

เงินปันผลรับ 13.1 - - (173,880) (103,922)

ดอกเบี�ยรับ (401) (7,592) (1,003) (41,444)

รายได้อื�น - (1,578) - (1,578)

ต้นทุนทางการเงิน 45,977 16,187 52,465 60,521

กําไรจากการต่อรองราคาซื�อบริษัทย่อย 12 (5,683) - - -

ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม 10 365 - - -

114,333 (2,681) (29,816) (75,476)

การเปลี�ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 81,295 (19,364) (2,103) 4,040

สินค้าคงเหลือ 200 (1,381) - -

ภาษีมูลค่าเพิ�มรอขอคืน (1,048) (27,312) - (144)

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - 43,055 - 43,055

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 1,200 (1,977) (568) 27

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น (1,393) (104) 50 (107)

เจ้าหนี�อื�น 27,877 12,614 63,656 (14,788)

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 2,134 (1,147) 1,926 1,215

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการดําเนินงาน 224,598 1,703 33,145 (42,178)

หัก   จ่ายภาษีเงินได้ (1,834) (8,212) (812) (612)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการดําเนินงาน 222,764 (6,509) 32,333 (42,790)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

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

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิจากเงินสดที�ได้มา 12 (131,132) - - -

เงินฝากธนาคารที�มีข้อจํากัดในการเบิกใช้ลดลง(เพิ�มขึ�น) 13,437 10,181 412 (5,170)

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทุนชั�วคราว 6 (281,734) (190,155) (281,734) (190,155)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั�วคราว 228,633 70,514 228,633 70,514

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทุนที�ถือไว้จนครบกําหนด (18,000) - (10,000) -

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทย่อย 13.3 - - (195,000) (287,798)

เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทย่อย 13.3 - - 24,900 300,227

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 13.4 - - (31,251) -

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (237,225) (521,254) (168) (5,726)

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (1,823) (567) (707) (567)

รับดอกเบี�ย 8 11,354 1 10,369

รับเงินปันผล 146,580 131,922 146,580 131,922

เงินสดสุทธ(ิใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน (281,256) (488,005) (118,334) 23,616

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงินสุทธิ

จากค่าธรรมเนียมทางการเงิน 11.1 49,308 - 49,308 -

จ่ายคืนหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน 11.2 (743) (743) (743) (743)

11.3 358,555 482,125 29,793 -

จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 11.3 (71,633) (52,531) - -

ดอกเบี�ยจ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงิน (84,470) (42,932) (75,678) (247)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 251,017 385,919 2,680 (990)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ 192,525 (108,595) (83,321) (20,164)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 561,021 424,752 209,558 32,023

(90) - - -

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี�ยนในการแปลงค่างบการเงิน 4,049 8,967 (1,828) -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ�นงวด 757,505 325,124 124,409 11,859

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

รายการที�ไม่ใช่เงินสดที�มีสาระสําคัญมีดังนี�

ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าและซื�ออุปกรณ์ที�ยังไม่ได้ชําระเงิน 126,879 188,963 2,708 2,336

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยน

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิจากค่าธรรมเนียมทางการเงิน
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ย่ี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย และเป็นบริษทั 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยมีบริษทั พี.เอ็ม.เอ็นเนอร์ย่ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย

เป็นบริษทัใหญ่ (“บริษทัใหญ่”) มีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 

 

เลขท่ี 725 อาคารเมโทรโพลิศ ชั้น 19 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทั บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัว่า “กลุ่มกิจการ” 

 

การประกอบธุรกิจของกลุ่มกิจการคือ การผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานชีวมวลให้แก่ภาครัฐ

และเอกชน 

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม  

พ.ศ. 2562 

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดรั้บการสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 

2 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน

ทางการเงินระหว่างกาล และข้อกําหนดเพ่ิมเติมอื่นเก่ียวกับรายงานทางการเงินท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพย ์ 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึ้นจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

ภาษาไทยท่ีจดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใชข้อ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบั

ภาษาไทยเป็นหลกั 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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3 นโยบายการบัญชี 

 

นโยบายการบัญชีท่ีใช้ในการจดัทาํข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีท่ีใช้ในการจดัทํา 

งบการเงินสําหรับงวดปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ซ่ึงไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ 

 

กลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช้ ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาใช ้

 

4 การประมาณการ 

 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อการนํา

นโยบายการบญัชีมาใช ้และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากประมาณการ 
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5 ข้อมูลตามส่วนงาน 
 

กลุ่มกิจการเปิดเผยส่วนงานท่ีรายงานสองส่วนงานโดยจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ ไดแ้ก่ ส่วนงานในประเทศไทยและในต่างประเทศ สองส่วนงานท่ีนาํเสนอถูกจดัแบ่งและไดรั้บการสอบทานโดย 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงาน ซ่ึงได้แก่ ประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหาร ขอ้มูลท่ีแสดงด้านล่างเป็นข้อมูลท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานใช้ในการ

ประเมินผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงาน 
 

ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม (ล้านบาท) 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ตัดรายการระหว่างกัน 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 254.86 49.95 56.35 14.87 311.21 64.82 (11.36) (6.98) 299.85 57.84 

รายไดอ้ื่น 7.94 43.73 0.09 - 8.03 43.73 (0.81) (34.05) 7.22 9.68 

เงินปันผลรับ 173.88 103.92 - - 173.88 103.92 (173.88) (103.92) - - 

ตน้ทุนการดาํเนินงาน (160.63) (41.01) (41.59) (13.26) (202.22) (54.27) 3.79 0.98 (198.43) (53.29) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 276.05 156.59 14.85 1.61 290.90 158.20 (182.26) (143.97) 108.64 14.23 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (53.05) (33.60) (14.42) (2.88) (67.47) (36.48) 7.00 0.84 (60.47) (35.64) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนหักตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 223.00 122.99 0.43 (1.27) 223.43 121.72 (175.26) (143.13) 48.17 (21.41) 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (4.33) (3.21) (0.01) - (4.34) (3.21) - - (4.34) (3.21) 

ตน้ทุนทางการเงิน (78.47) (60.49) (9.74) (43.66) (88.21) (104.15) 42.24 87.96 (45.97) (16.19) 

(ขาดทุน)กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน (46.14) 25.64 (0.15) 1.39 (46.29) 27.03 44.41 (24.02) (1.88) 3.01 

ส่วนแบ่งกาํไรจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 160.10 152.79 - - 160.10 152.79 - - 160.10 152.79 

ผลการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 254.16 237.72 (9.47) (43.54) 244.69 194.18 (88.61) (79.19) 156.08 114.99 

ภาษีเงินได ้ 0.47 1.36 (0.63) (6.39) (0.16) (5.03) - - (0.16) (5.03) 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 254.63 239.08 (10.10) (49.93) 244.53 189.15 (88.61) (79.19) 155.92 109.96 
           

จังหวะเวลาการรับรู้รายได้           

เมื่อปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน (point in time)         289.02 47.53 

ตลอดช่วงเวลาท่ีปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติั (over time)         10.83 10.31 

รวมรายได ้         299.85 57.84 

รวมสินทรัพย์         15,219.43 12,905.70 
           

รวมหน้ีสิน         10,262.70 7,963.69 
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6 เงินลงทุนช่ัวคราว 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนชัว่คราวสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  หลักทรัพย์ท่ีถือไว้  

 หลักทรัพย์เพ่ือค้า จนครบกําหนดภายใน 1 ปี รวม 

 พันบาท พันบาท พันบาท 
    

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ - 460 460 

ซ้ือหลกัทรัพย ์ 281,733 1 281,734 

ขายหลกัทรัพย ์ (228,100) - (228,100) 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม 13 - 13 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 53,646 461 54,107 

 

7 ลูกหนีก้ารค้า 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ลูกหน้ีการคา้ซ่ึงแสดงรวมในรายการลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 

ในงบแสดงฐานะการเงินสามารถวิเคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

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

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 196,086 168,206 - 57 

หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - - - - 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 196,086 168,206 - 57 
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8 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน 

 

8.1 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

การลงทุนเพ่ิมภายใต้ บริษัท โซล่าร์ วิซิเบิล จํากัด : บริษัท บีเอส บางไทร โซลาร์ จํากัด 

 

เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั บีเอส บางไทร โซลาร์ จาํกดั จาํนวน 820,000 หุ้น คิดเป็น

ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนในราคา 131.20 ลา้นบาท เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงกิจการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์

แบบติดตั้งบนพ้ืนดินท่ีมีขนาดกาํลงัการผลิตรวม 5 เมกะวตัต ์การซ้ือเงินลงทุนดงักล่าวถือเป็นการซ้ือธุรกิจ รายละเอียดของ

การซ้ือธุรกิจเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 12 

 

8.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ  

พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน 

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

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 1,787,087 1,750,549 350,000 350,000 

ส่วนแบ่งกาํไร 160,105 152,785 - - 

เงินปันผลรับ (162,050) (91,000) - - 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 1,785,142 1,812,334 350,000 350,000 

 

บริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จาํกดั ซ่ึงเป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ได้นําใบหุ้นของเงินลงทุนในบริษทั สยาม โซล่าร์  

เอ็นเนอร์ยี่  1 จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย ท่ีมีราคาตามบัญชี 1,080 ล้านบาท  (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 1,080 ล้านบาท)  

ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัย่อยไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์และบริษทั สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ย่ี 1 จาํกดั ไดน้าํท่ีดิน

และส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรท่ีมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 4,918 ลา้นบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 4,975 ลา้นบาท) และ

เงินฝากธนาคารจาํนวน 366 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 360 ล้านบาท) ไปคํ้ าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจาก

ธนาคารพาณิชย ์
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8 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน (ต่อ) 
 

8.3 รายละเอียดของเงินลงทุน 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั มีดงัน้ี 
 

   สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 

  ประเทศท่ี 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 ประเภทของธุรกิจ จดทะเบียน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

บริษัทย่อย     
     

บริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นโดยตรง     

   บริษทั ทีเอสอี รูฟทอป จาํกดั การลงทุน ไทย 100 100 

   บริษทั โซล่าร์ วิซิเบิล จาํกดั การให้บริการบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า ไทย 100 100 

   บริษทั ทีเอสอี โอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จาํกดั การลงทุน ไทย 100 100 

   บริษทั เวิลด ์โซล่าร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

   บริษทั ไทย คอมมูนิต้ี  เอ็นเนอร์ย่ี จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
     

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย บริษัท ทีเอสอี รูฟทอป จํากัด     

   บริษทั กรีน รูฟทอป จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

   บริษทั นอร์ท รูฟทอป จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

   บริษทั ลคัก้ี โซล่าร์ จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

   บริษทั แชมป์ เอ็นเนอร์ย่ี จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

   บริษทั รูฟ เอ็นเนอร์ย่ี จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
    

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย บริษัท โซล่าร์ วิซิเบิล จํากัด     

   บริษทั โซล่าร์ คอมมูนิต้ี จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

   บริษทั อินฟินีต้ี โซลาร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

   บริษทั บีเอส บางไทร โซลาร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 - 
     

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย บริษัท ไทย คอมมูนิตี ้เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด     

   บริษทั ซนั ฟิวเจอร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

   บริษทั เดอะ โซล่าร์ เอิร์ธ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

   บริษทั คลีน รีนิวเอเบิล จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

   บริษทั บางสวรรค ์กรีน จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 49 49 

   บริษทั ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด ์จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 75 75 
     

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษัท ทีเอสอี โอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จํากัด     

   TSE Group International Pte. Ltd การลงทุน สิงคโปร์ 100 100 

   Solar Assets Pte. Ltd การลงทุน สิงคโปร์ 100 100 

   Onikoube Solar Power Pte. Ltd การลงทุน สิงคโปร์ 100 100 
     

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย  TSE Group International Pte. Ltd.     

   Eco Solar Aizu GK ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่น 97 97 

   Ishikawa Hanamizuki 1 GK  ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่น 97 97 
     

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย  Solar Assets Pte. Ltd.     

   Ibaraki Ushiku 1 GK ให้เช่าท่ีดิน ญ่ีปุ่น 100 100 

   Ibaraki Ushiku 2 GK ให้เช่าท่ีดิน ญ่ีปุ่น 100 100 
    

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย Onikoube Solar Power Pte. Ltd.     

   PurpleSol GK ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่น 100 100 
     

กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน     
     

กิจการท่ีควบคุมร่วมกันท่ีบริษัทถือหุ้นโดยตรง     

   บริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จาํกดั การลงทุน ไทย 60 60 
     

กิจการท่ีควบคุมร่วมกันท่ีถือหุ้นโดยบริษัท ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จํากัด    

   บริษทั สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ย่ี 1 จาํกดั* ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 60 60 
 

* บริษทัถือหุ้นทางตรงจาํนวน 1 หุ้น และ บริษทั ไทย โซลาร์ รีนิวเอเบิล จาํกดั เป็นผูถื้อหุ้นท่ีเหลือทั้งหมด 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

การเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562  

มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน อาคาร  สินทรัพย์ ท่ีดิน อาคาร  สินทรัพย์ 

 และอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน และอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 6,928,083 4,376,580 280,234 7,679 

การไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 12) 208,900 128,725 - - 

ซ้ือสินทรัพย ์ 179,393 37,210 791 699 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (69,697) (9,166) (2,052) (482) 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (78,790) (72,693) - - 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 7,167,889 4,460,656 278,973 7,896 

 

ตน้ทุนการกูยื้มจาํนวน 4.96 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 75.95 ลา้นบาท) ไดร้วมเป็นราคาทุนของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ์

ท่ีซ้ือเพ่ิมในระหว่างงวด ตน้ทุนการกูยื้มเกิดจากเงินกูยื้มท่ียืมมาเพ่ือก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ไดบ้นัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละ

รวมอยู่ในรายการซ้ือ กลุ่มกิจการใชอ้ตัราการตั้งขึ้นเป็นทุนร้อยละ 3.42 ถึงร้อยละ 4.58 ต่อปี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 1.25 

ถึงร้อยละ 6.07 ต่อปี) ในการคาํนวณตน้ทุนท่ีรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์อตัราตั้งขึ้นเป็นทุนดงักล่าวเป็นอตัราตน้ทุนการกู้ยืม 

ท่ีเกิดจริงจากเงินกูย้ืมท่ีใชเ้ป็นเงินทุนในการก่อสร้างโครงการ 

 

ตน้ทุนการกูยื้มจาํนวน 36.51 ลา้นบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 181.23 ลา้นบาท) ไดร้วมเป็นราคาทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ี

ซ้ือเพ่ิมในระหว่างงวด ตน้ทุนการกูย้ืมเกิดจากเงินกูย้ืมท่ียืมมาเฉพาะเพ่ือการดาํเนินการท่ีจาํเป็นในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าให้

อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามประสงค์ ได้บนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละรวมอยู่ในรายการซ้ือ กลุ่มกิจการใช้อตัราการ

ตั้งขึ้นเป็นทุนร้อยละ 3.42 ถึงร้อยละ 4.58 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 3.42 ถึงร้อยละ 6.07 ต่อปี) ในการคาํนวณตน้ทุนท่ี

รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์อตัราการตั้งขึ้นเป็นทุนดงักล่าวเป็นอตัราตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเกิดจริงจากเงินกูย้ืมท่ีใชเ้ป็นเงินทุนในการ

พฒันาโครงการโรงไฟฟ้า 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมียานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือ โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวน 26.37 ลา้นบาท 

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 19.87 ลา้นบาท)  

 

ท่ีดิน อาคาร และ อุปกรณ์ท่ีมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวนประมาณ 5,493 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 5,522 ลา้นบาท) ไดน้าํไป

คํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ค่าความนิยม 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 พันบาท 
  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562  

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 17,726 

การดอ้ยค่า (365) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 17,361 

 

11 เงินกู้ยืม 

 

11.1 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 สามารถ

วิเคราะห์ไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 พันบาท 
  

ราคาตามบญัชีตน้งวด  98,794 

กระแสเงินสดเขา้(ออก) :  

กูเ้พ่ิม 50,000 

ส่วนลดตัว๋เงินจ่าย (692) 
  

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด :  

ตดัจ่ายส่วนลดตัว๋เงินจ่าย 734 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด 148,836 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

11.2 หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

 

การเปล่ียนแปลงของสัญญาเช่าการเงินสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 สามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 เจ้าหนีสั้ญญาเช่าการเงิน ดอกเบีย้จ่ายรอตัดบัญชี หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

 พันบาท พันบาท พันบาท 
    

ราคาตามบญัชีตน้งวด 11,398 (798) 10,600 

กระแสเงินสดออก:    

จ่ายชาํระ (743) - (743) 

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด:    

ซ้ือสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 6,501 - 6,501 

ดอกเบ้ียตดัจาํหน่าย - 97 97 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด 17,156 (701) 16,455 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 เจ้าหนีสั้ญญาเช่าการเงิน ดอกเบีย้จ่ายรอตัดบัญชี หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

 พันบาท พันบาท พันบาท 
    

ราคาตามบญัชีตน้งวด 11,398 (798) 10,600 

กระแสเงินสดออก:    

จ่ายชาํระ (743) - (743) 

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด:    

ดอกเบ้ียตดัจาํหน่าย - 97 97 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด 10,655 (701) 9,954 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

11.3 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 สามารถ

วิเคราะห์ไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 พันบาท พันบาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้งวด  6,359,875 2,238,669 

กระแสเงินสดเขา้ (ออก) :   

การไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 12) 140,264 - 

กูเ้พ่ิม 366,931 29,793 

ค่าธรรมเนียมทางการเงิน (8,376) - 

จ่ายคืน (71,633) - 
   

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด :   

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (33,615) - 

ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 2,188 1,013 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด 6,755,634 2,269,475 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินคํ้าประกนัโดยการจาํนาํและโอนสิทธิบญัชีเงินฝากธนาคารของกลุ่มกิจการ การจาํนอง 

และจาํนําท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจักรของกลุ่มกิจการ การโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาของโครงการทั้ งหมดของ 

กลุ่มกิจการ การจาํนําหุ้นของบริษทัย่อยบางส่วน การจาํนําหุ้นของบริษทัท่ีถือโดยบริษทั พี. เอ็ม. เอ็นเนอร์ย่ี จาํกดั หุ้นของ

บริษทัยอ่ย และสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีควบคุมร่วมกนั และคํ้าประกนัโดยบริษทั 

 

ภายใตส้ัญญาเงินกู ้กลุ่มกิจการตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการท่ีไดร้ะบุไวใ้นสัญญา เช่น การจ่ายเงินปันผล

การลดทุนเรือนหุ้น การควบหรือรวมกิจการกับนิติบุคคลอื่น การดํารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของและอัตรา 

ส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีให้เป็นไปตามสัญญา เป็นตน้ 

 

11.4 หุ้นกู้ 

 

ไม่มีความเปล่ียนแปลงในหุ้นกูใ้นระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 การซ้ือธุรกิจ 

 

เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการได้ซ้ือหุ้นของ บริษทั บีเอส บางไทร โซลาร์ จาํกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ในราคา  

131.20 ลา้นบาท เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงกิจการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพ้ืนดินขนาดกาํลงัการผลิตรวม  

5 เมกะวตัต ์ 

 

ตารางต่อไปน้ีเป็นสรุปส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายซ้ือ บริษทั บีเอส บางไทร โซลาร์ จาํกดั และสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีจะรับรู้ ณ วนัท่ี 

7 มีนาคม พ.ศ. 2562 

 

 ณ วันท่ีซ้ือธุรกิจ 

ส่ิงตอบแทนท่ีจ่าย ณ วันท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 พันบาท 
  

เงินสด 131,200 

ส่ิงตอบแทนท้ังหมด 131,200 

 

มูลค่าท่ีรับรู้ ณ วันท่ีซ้ือสําหรับสินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีสิ้นท่ีรับมา พันบาท 
  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 68 

เงินลงทุนชัว่คราว 10 

ลูกหน้ีการคา้ 7,204 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 83 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 9,631 

สิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 128,725 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ 208,900 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 12,025 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 842 

เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเจา้หน้ีอื่น (41,314) 

เจา้หน้ีค่าสิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (28,144) 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (140,264) 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (4,459) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (16,424) 

สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดสุ้ทธิ 136,883 

กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือ (5,683) 

รวม 131,200 

 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจาํนวน 372,480 บาท แสดงรวมในค่าใชจ่้ายในการบริหารในกาํไรหรือขาดทุนสําหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม พ.ศ. 2562 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

21 

 

13 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 

กลุ่มกิจการถูกควบคุมโดยบุคคลหรือกิจการดงัต่อไปน้ี 

 

   สัดส่วนความเป็นเจ้าของ (ร้อยละ) 

  ประเทศ 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  

ช่ือบริษัท ความสัมพันธ์ ที่จดทะเบียน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

บริษทั พี.เอม็. เอน็เนอร์ย่ี จาํกดั บริษทัใหญ่ ไทย 41.09 41.09 

บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไทย 10.01 10.01 

บริษทั ซิโน-ไทย เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์ กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไทย 10.00 10.00 

   คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)     

 

จาํนวนหุ้นท่ีเหลือร้อยละ 38.90 ถือโดยบุคคลทัว่ไป 

 

13.1 การซ้ือ/ขายสินค้าและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 

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

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ     

   บริษทัยอ่ย - - 10,687 6,983 

   กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 10,938 10,422 10,938 10,422 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 122 - 122 

 10,938 10,544 21,625 17,527 

     

เงินปันผลรับ     

   บริษทัยอ่ย - - 11,830 12,922 

   กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 162,050 91,000 

 - - 173,880 103,922 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 

13.2 ยอดค้างชําระท่ีเกิดจากการซ้ือ/ขายสินค้าและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

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

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ลูกหนีแ้ละเงินทดรองจ่ายแก่กิจการ     

   ท่ีเก่ียวข้องกัน      

   บริษทัยอ่ย - - 96,664 89,171 

   กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 3,861 3,861 3,861 3,861 

 3,861 3,861 100,525 93,032 

     

เงินปันผลค้างรับ     

   กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 162,050 134,750 162,050 134,750 

     

ลูกหนีจ้ากการจําหน่ายเงินลงทุน     

   บริษทัยอ่ย      

   - แสดงในส่วนของสินทรัพย ์     

       ไม่หมุนเวียน - - 1,383,683 1,383,683 

     

เจ้าหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกัน      

      กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 614 667 - - 

     

เจ้าหนีจ้ากการซ้ือเงินลงทุน      

      บริษทัยอ่ย - - 250 250 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 

13.3 เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงิน 

 เฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2562 

 พันบาท 
  

มูลค่าตามบญัชีตน้งวด 335,288 

เงินให้กูย้ืมเพ่ิม 195,000 

เงินรับชาํระคืน (24,900) 

มูลค่าตามบญัชีส้ินงวด 505,388 

 

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยอยู่ในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงินในสกุลเงินบาท โดยไม่คิดดอกเบ้ีย มีกําหนดชําระคืนภายใน 

เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2562 และเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563  

 

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยอีกแห่งหน่ึงอยู่ในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงินในสกุลเงินบาท มีกําหนดชําระคืนเม่ือทวงถาม  

โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีร้อยละ 6 ต่อปี 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 

13.4 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2562 

 พันบาท 
  

มูลค่าตามบญัชีตน้งวด 4,333,468 

เงินให้กูย้ืมเพ่ิม 31,251 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (62,060) 

มูลต่าตามบญัชีส้ินงวด 4,302,659 

 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยอยู่ในรูปสัญญาให้กู้ยืมในสกุลเงินเยน สกุลเงินบาท สกุลเงินดอลลาร์สิงค์โปร์ และ 

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยไม่มีการคิดดอกเบ้ีย มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามและมีกาํหนดชาํระคืนภายในเดือนมิถุนายน 

พ.ศ. 2564 ตามลาํดบั 

 

ผูบ้ริหารไม่มีความตั้งใจท่ีจะเรียกคืนเงินให้กูย้ืมเหล่าน้ีภายใน 12 เดือนขา้งหนา้จึงจดัประเภทเป็นเงินให้กูย้ืมระยะยาว 

 

 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 

13.5 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทย่อย 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบาท พันบาท 
   

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย  22,500 22,500 

 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยอยูใ่นรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีมีกาํหนดชาํระคืนภายในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2562 โดยไม่มี

ดอกเบ้ีย 

 

13.6 ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญของกิจการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบาท พันบาท 
   

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 5,542 5,309 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 341 271 

 5,883 5,580 

 

 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

26 

 

14 ภาระผูกพัน  

 

14.1 ภาระผูกพันท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ภาระผูกพันท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัท่ีในงบแสดง 

ฐานะการเงินซ่ึงไม่ไดรั้บรู้ในงบการเงิน มีดงัน้ี 

 

  ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

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

โรงไฟฟ้า พนับาท - 64,400 - 64,400 

โรงไฟฟ้า พนัเยน - 201,500 - - 

 

14.2 สัญญาเช่าดําเนินงานท่ียกเลิกไม่ได้ - กรณีกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 

 

บริษทัและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพ้ืนท่ีในอาคารสาํนกังาน รถยนต ์อุปกรณ ์และพ้ืนท่ี

ส่วนหลงัคา-ดาดฟ้า และพ้ืนท่ีอื่น ๆ ของอาคารเพ่ือใช้เป็นสถานท่ีติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย ์อายุของสัญญามีระยะเวลา 

ตั้งแต่ 3 ถึง 26 ปี 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต

ทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

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

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ภายใน 1 ปี 20,183 20,089 12,181 12,087 

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 41,359 43,486 7,784 10,069 

มากกว่า 5 ปี 135,089 137,247 - - 

 196,631 200,822 19,965 22,156 

 

ภายใต้สัญญาเช่าพ้ืนท่ีส่วนหลังคา-ดาดฟ้าและพ้ืนท่ีอื่น ๆ ของอาคารบางสัญญา บริษัทย่อยมีภาระผูกพันท่ีต้องจ่ายค่าเช่า 

ในอตัราร้อยละของยอดขาย หรือตามจาํนวนเงินขั้นตํ่าตามสัญญา แลว้แต่จาํนวนเงินใดจะสูงกว่า 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 ภาระผูกพัน (ต่อ) 

 

14.3 สัญญาขายไฟฟ้า 

 

ในระหว่างงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมีสัญญาขายไฟฟ้าในประเทศเพ่ิมขึ้น 1 สัญญานอกเหนือจากท่ี

เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 32.1 ในงบการเงินประจาํปี พ.ศ. 2561 รายละเอียดดงัน้ี 

 

ระบบ 

ผลิตกระแสไฟฟ้า 

บริษัท จํานวน 

สัญญา 

กําลังการผลิต 

เมกะวัตต์ 

อัตรารับซ้ือไฟฟ้า 

(บาทต่อกิโลวัตต์ - ช่ัวโมง) 

อายุสัญญา 

ระบบผลติไฟฟ้าจาก 

พลงังานแสงอาทิตยท่ี์ 

ติดตั้งบนพื้นดิน 

บริษทัยอ่ย 1 5 รับซ้ื อไฟฟ้ าแบบ Feed-in Tariff (FiT)  

ในอตัรา 5.66 บาท 

อายสุัญญา 25 ปีนับตั้งแต่วนัจาํหน่าย 

ไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์

 

14.4 สัญญาและภาระผูกพันอ่ืน ๆ  

 

ในระหว่างงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการไม่มีสัญญาและภาระผูกพนัเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีเปิดเผยไวใ้น

หมายเหตุขอ้ 32.3 ในงบการเงินประจาํปี พ.ศ. 2561 

 

15 หนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

 

การคํา้ประกัน 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีหนังสือคํ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคาร ในนามบริษทัและบริษทัย่อยคงเหลือ

จาํนวน 6 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 8 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ 

 

16 เหตุการณ์ภายหลังวันท่ีในรายงานข้อมูลทางการเงิน 

 

ก) เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี พ.ศ. 2562 ได้มีมติให้จดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย

จาํนวน 10.87 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.055 บาท รวมเป็นเงิน 105 ลา้นบาท 

โดยจ่ายให้ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

 

ข) เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี พ.ศ. 2562 ได้อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจํานวน 

544,500,420 หุ้น โดยตดัหุ้นท่ียงัไม่ออกและเสนอขาย และอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป 

(General Mandate) จาํนวน 571,724,874 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ทาํให้ทุนจดทะเบียนมีจาํนวน 2,477.47 ลา้นบาท 
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