
บริษทั ไทย โซลา่ร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ไทย โซลา่ร ์เอน็เนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย และ

ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ

การเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2563 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสําหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวม

และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสําหรบั

งวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบ

ในการจดัทําและนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 

เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูล

ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็น

ผู้รบัผิดชอบด้านการเงนิและบัญชี และการวเิคราะห์เปรยีบเทียบและวธิีการสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัดกว่า 

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นัียสําคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบ

ไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้ 

 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขึ้น 

ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

 

 

 

 

 

ขจรเกียรติ  อรณุไพโรจนกลุ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3445 

กรุงเทพมหานคร 

13 สงิหาคม พ.ศ. 2563



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

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

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,216,776 643,594 270,665 43,844

เงินฝากธนาคารที�มีข้อจํากัดในการเบิกใช้ระยะสั�น 12,425 18,864 9,090 14,913

เงินลงทุนชั�วคราว 8 466 221,114 466 221,114

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 9 451,264 430,400 249,137 263,931

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บุคคลอื�น 6,650 - 6,650 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทย่อย 15.3 - - 677,901 701,001

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย

ที�ถึงกําหนดรับชําระภายในหนึ�งปี 15.4 - - 61,700 61,600

สินค้าคงเหลือ 24,445 24,029 - -

ภาษีมูลค่าเพิ�มรอขอคืน 131,800 273,156 - -

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 126,763 30,317 15,575 14,583

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,970,589 1,641,474 1,291,184 1,320,986

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที�มีข้อจํากัดในการเบิกใช้ระยะยาว 34,315 34,240 12,378 12,366

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 15.4 - - 5,615,898 5,004,151

ลูกหนี�จากการจําหน่ายเงินลงทุน 15.2 - - 1,383,683 1,383,683

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 1,199,150 1,199,150

เงินลงทุนในการร่วมค้า 10.2 1,879,034 1,840,055 350,000 350,000

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 103,377 103,857 89,978 89,978

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 8,409,288 7,549,859 253,703 273,738

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 248,143 - 31,804 -

ค่าความนิยม 16,708 17,113 - -

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 11 4,875,965 4,669,898 6,057 7,057

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 5,300 1,623 - -

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 14,891 11,873 9,253 7,341

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 15,587,021 14,228,518 8,951,904 8,327,464

รวมสินทรัพย์ 17,557,610 15,869,992 10,243,088 9,648,450

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ ______________________________________     กรรมการ ______________________________________

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

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

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 12.1 329,367 98,470 329,367 98,470

เจ้าหนี�ค่าก่อสร้างและเจ้าหนี�อื�น 207,773 199,267 58,379 45,969

เจ้าหนี�ค่าสิทธิในสัญญาซื�อขายไฟฟ้า

ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 2,109 2,056 - -

หนี�สินตามสัญญาเช่าที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 24,933 7,195 7,697 2,720

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว

ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 12.2 775,404 737,756 399,079 272,895

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากบริษัทย่อย 15.5 - - 22,500 22,500

ส่วนของหุ้นกู้ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 12.3 - 949,801 - 949,801

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 3,045 4,404 - -

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 38,581 26,403 3,589 5,292

รวมหนี�สินหมุนเวียน 1,381,212 2,025,352 820,611 1,397,647

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนี�ค่าสิทธิในสัญญาซื�อขายไฟฟ้า 72,247 73,329 - -

หนี�สินตามสัญญาเช่า 217,702 13,281 14,160 5,260

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 12.2 6,543,936 5,736,434 2,445,282 2,291,061

หุ้นกู้ 12.3 3,442,785 2,345,025 3,442,785 2,345,025

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 15,447 13,522 15,447 13,522

27,242 2,585 2,619 2,585

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 30,521 28,067 5,648 3,112

หนี�สินอนุพันธ์ทางการเงิน 52,564 - - -

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 72 72 72 72

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 10,402,516 8,212,315 5,926,013 4,660,637

รวมหนี�สิน 11,783,728 10,237,667 6,746,624 6,058,284

ประมาณการหนี�สินการรื�อถอนสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

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

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

   หุ้นสามัญจํานวน 2,477,474,454 หุ้น 

     มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 2,477,474 2,477,474 2,477,474 2,477,474

ทุนที�ออกและเรียกชําระแล้ว

   หุ้นสามัญจํานวน 2,117,716,281 หุ้น 

     ชําระแล้วเต็มมูลค่า 2,117,716 2,117,716 2,117,716 2,117,716

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1,045,504 1,045,504 1,045,504 1,045,504

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 13 85,659 81,304 67,603 67,603

ยังไม่ได้จัดสรร 2,819,811 2,856,784 265,641 359,343

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ (299,854) (473,307) - -

รวมส่วนของเจ้าของของบริษัทใหญ่ 5,768,836 5,628,001 3,496,464 3,590,166

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 5,046 4,324 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 5,773,882 5,632,325 3,496,464 3,590,166

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 17,557,610 15,869,992 10,243,088 9,648,450

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายได้จากการขาย 366,099 345,036 - -

รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ�มราคารับซื�อไฟฟ้า 41,536 13,952 - -

รายได้ค่าบริหารจัดการ 11,745 13,196 27,884 23,926

ต้นทุนขายและบริการ (258,539) (221,222) (27,209) (17,456)

กําไรขั�นต้น 160,841 150,962 675 6,470

เงินปันผลรับ 15.1 - - 145,250 154,350

รายได้อื�น 2,112 13,051 5,236 1,424

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     (94,075) (46,338) (25,821) (25,079)

กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี�ยน 96,355 (2,489) (81,449) (23,638)

ต้นทุนทางการเงิน (93,114) (67,917) (66,441) (102,126)

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 169,990 173,659 - -

กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 242,109 220,928 (22,550) 11,401

ภาษีเงินได้ 712 1,010 49 389

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 242,821 221,938 (22,501) 11,790

กําไรเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด

รายการที�จะจัดประเภทรายการใหม่เป็นกําไร

   หรือขาดทุนในภายหลัง

   ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยน

      จากการแปลงค่างบการเงิน (290,766) (30,883) - -

   การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

      สัญญาอนุพันธ์เพื�อป้องกันความเสี�ยง 4,826 - - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (43,119) 191,055 (22,501) 11,790

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 242,377 208,394 (22,501) 11,790

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 444 13,544 - -

242,821 221,938 (22,501) 11,790

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ (43,393) 177,470 (22,501) 11,790

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 274 13,585 - -

(43,119) 191,055 (22,501) 11,790

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น บาท บาท บาท บาท

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 0.11 0.11 (0.01) 0.01

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายได้จากการขาย 684,678 620,832 - 2

รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ�มราคารับซื�อไฟฟ้า 82,651 27,174 - -

รายได้ค่าบริหารจัดการ 23,110 24,020 55,390 45,438

ต้นทุนขายและบริการ (500,001) (419,648) (52,537) (34,157)

กําไรขั�นต้น 290,438 252,378 2,853 11,283

เงินปันผลรับ 15.1 - - 299,600 328,230

รายได้อื�น 6,820 20,275 10,439 3,197

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     (159,807) (111,149) (58,229) (64,263)

(ขาดทุน)กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน (71,117) (4,366) 56,313 (87,318)

ต้นทุนทางการเงิน (155,651) (113,894) (147,263) (154,591)

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 10.2 338,579 333,764 - -

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 249,262 377,008 163,713 36,538

ภาษีเงินได้ 49 856 695 861

กําไรสําหรับงวด 249,311 377,864 164,408 37,399

กําไรเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด

รายการที�จะจัดประเภทรายการใหม่เป็นกําไร

   หรือขาดทุนในภายหลัง

   ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยน

      จากการแปลงค่างบการเงิน 224,392 (144,703) - -

   การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

      สัญญาอนุพันธ์เพื�อป้องกันความเสี�ยง (2,914) - - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 470,789 233,161 164,408 37,399

การแบ่งปันกําไร

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 248,908 355,121 164,408 37,399

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 403 22,743 - -

249,311 377,864 164,408 37,399

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 470,214 210,389 164,408 37,399

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 575 22,772 - -

470,789 233,161 164,408 37,399

กําไรต่อหุ้น บาท บาท บาท บาท

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 0.12 0.19 0.08 0.02

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)         

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

มูลค่ายุติธรรม

ทุนเรือนหุ้น จัดสรรแล้ว - การเปลี�ยนแปลง ของสัญญาอนุพันธ์ รวม

ที�ออกและ ส่วนเกินมูลค่า สํารอง สัดส่วนใน การแปลงค่า เพื�อป้องกัน ส่วนของเจ้าของ ส่วนได้เสียที�ไม่มี

เรียกชําระแล้ว หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร บริษัทย่อย งบการเงิน ความเสี�ยง ของบริษัทใหญ่ อํานาจควบคุม รวม

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

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

เงินปันผล - - - (104,814) - - - (104,814) - (104,814)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 355,121 - (144,732) - 210,389 22,772 233,161

ยอดคงเหลือสิ�นงวด ณ วันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 1,905,750 727,554 63,972 2,457,538 (7,769) (271,082) - 4,875,963 167,006 5,042,969

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563

- ตามที�รายงานไว้เดิม 2,117,716 1,045,504 81,304 2,856,784 (18,292) (455,015) - 5,628,001 4,324 5,632,325

ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาถือปฎิบัติครั�งแรก 5 - - - (27,401) - - (47,853) (75,254) - (75,254)

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

- ปรับปรุงใหม่ 2,117,716 1,045,504 81,304 2,829,383 (18,292) (455,015) (47,853) 5,552,747 4,324 5,557,071

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

จัดสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย 13 - - 4,355 (4,355) - - - - - -

เงินปันผล 14 - - - (254,125) - - - (254,125) - (254,125)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 248,908 - 224,220 (2,914) 470,214 575 470,789

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมที�เกิดจากการลงทุนในบริษัทย่อย 10.1 - - - - - - - - 147 147

ยอดคงเหลือสิ�นงวด ณ วันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 2,117,716 1,045,504 85,659 2,819,811 (18,292) (230,795) (50,767) 5,768,836 5,046 5,773,882

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม                                        

ส่วนของเจ้าของของบริษัทใหญ่

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

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ทุนเรือนหุ้น

ที�ออกและ ส่วนเกินมูลค่า จัดสรรแล้ว

เรียกชําระแล้ว หุ้นสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร รวม

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

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

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

เงินปันผล - - - (104,814) (104,814)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 37,399 37,399

ยอดคงเหลือสิ�นงวด ณ วันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 1,905,750 727,554 50,894 299,518 2,983,716

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - ตามที�รายงานไว้เดิม 2,117,716 1,045,504 67,603 359,343 3,590,166

ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติครั�งแรก 5 - - - (3,985) (3,985)

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - ปรับปรุงใหม่ 2,117,716 1,045,504 67,603                355,358 3,586,181

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

เงินปันผล 14 - - - (254,125) (254,125)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 164,408 164,408

ยอดคงเหลือสิ�นงวด ณ วันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 2,117,716 1,045,504 67,603 265,641 3,496,464

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 249,262 377,008 163,713 36,538

รายการปรับปรุง

ค่าเสื�อมราคา 162,810 142,311 6,592 4,131

ค่าตัดจําหน่าย 11 28,382 19,464 1,000 975

ส่วนแบ่งกําไรจากการร่วมค้า 10.2 (338,579) (333,764) - -

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1,925 1,373 1,925 1,373

ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง 64,030 8,085 (63,295) 86,933

ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรม

     ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื�อค้า 8 498 - 498 -

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 11 14,310 - - -

ขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 522 - - -

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื�อค้า (717) (683) (717) (683)

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายภาษีหัก ณ ที�จ่าย - 8 - -

เงินปันผลรับ 15.1 - - (299,600) (328,230)

ดอกเบี�ยรับ (470) (897) (8,755) (2,046)

ต้นทุนทางการเงิน 155,651 113,894 147,263 154,591

กําไรจากการต่อรองราคาซื�อบริษัทย่อย - (5,683) - -

ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม 405 564 - -

338,029 321,680 (51,376) (46,418)

การเปลี�ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น (55,247) 37,657 8,408 5,162

สินค้าคงเหลือ (416) (8,451) - -

ภาษีมูลค่าเพิ�มรอขอคืน 141,356 31,345 - -

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 10,365 1,121 358 (2)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น (3,025) (315) (1,907) (103)

เจ้าหนี�ค่าก่อสร้างและเจ้าหนี�อื�น (107,984) (72,900) 10,365 3,813

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 12,178 (61) (1,703) 864

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการดําเนินงาน 335,256 310,076 (35,855) (36,684)

หัก   จ่ายภาษีเงินได้ (3,437) (923) (1,351) (1,412)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการดําเนินงาน 331,819 309,153 (37,206) (38,096)

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�
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งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

- สุทธิจากเงินสดที�ได้มา 10.1 (20,215) (131,132) - -

เงินฝากธนาคารที�มีข้อจํากัดในการเบิกใช้ลดลง 6,364 8,112 5,811 390

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทุนชั�วคราว 8 (520,002) (335,388) (520,002) (335,388)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั�วคราว 740,869 336,069 740,869 336,069

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

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บุคคลอื�น (6,650) - (6,650) -

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทย่อย 15.3 - - (41,300) (221,000)

เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทย่อย 15.3 - - 64,400 34,787

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 15.4 - - (544,258) (31,251)

เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 15.4 - - 56,421 -

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (952,911) (282,968) (1,507) (1,346)

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 7,378 15 - 15

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (128) (1,743) - (1,303)

รับดอกเบี�ย 20,942 687 8,854 251

รับเงินปันผล 307,650 308,630 307,650 308,630

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน (416,703) (115,718) 70,288 79,854

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงินสุทธิ

จากค่าธรรมเนียมทางการเงิน 12.1 1,277,630 47,879 1,277,630 47,879

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 12.1 (1,050,000) - (1,050,000) -

เงินสดจ่ายคืนหนี�สินตามสัญญาเช่า (14,806) (2,120) (4,206) (1,487)

12.2 1,205,444 364,477 368,987 29,792

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 12.2 (518,763) (249,505) (169,835) (91,200)

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 12.3 1,096,750 - 1,096,750 -

เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ 12.3 (950,000) - (950,000) -

เงินสดจ่ายเงินปันผล 14 (254,125) (104,814) (254,125) (104,814)

ดอกเบี�ยจ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงิน (184,006) (146,578) (120,754) (99,103)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 608,124 (90,661) 194,447 (218,933)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิจากค่าธรรมเนียมทางการเงิน
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งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ 523,240 102,774 227,529 (177,175)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 643,594 561,021 43,844 209,558

(696) 272 (708) (2,021)

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี�ยนในการแปลงค่างบการเงิน 50,638 2,428 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ�นงวด 1,216,776 666,495 270,665 30,362

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

รายการที�ไม่ใช่เงินสดที�มีสาระสําคัญมีดังนี�

การลงทุนในบริษัทย่อยโดยยังมิได้ชําระเงิน 32,250 54,400 250 2,043

ลูกหนี�จากการจําหน่ายเงินลงทุน 15.2 - - 1,383,683 1,383,683

ต้นทุนการกู้ยืมที�รวมเป็นราคาทุนของที�ดิน อาคาร อุปกรณ์

และ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 62,343 114,293 - -

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยน

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�
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บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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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”) มทีีอ่ยูต่ามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวด้งัน้ี 

 

เลขที ่725 อาคารเมโทรโพลศิ ชัน้ 19 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษิทั บรษิทัย่อยและการร่วมคา้ว่ากลุ่มกจิการ 

 

การประกอบธุรกิจของกลุ่มกิจการคือ การผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์และพลงังานชวีมวลให้แก่

ภาครฐัและเอกชน 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที ่ 

13 สงิหาคม พ.ศ. 2563 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลทีนํ่าเสนอน้ีไดร้บัการสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 

2 เกณฑใ์นการจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จดัทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง  

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และข้อกําหนดเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจดัทําขึ้นจากข้อมูลทางการเงิน

ระหว่างกาลภาษาไทยทีจ่ดัทําตามกฎหมาย ในกรณีทีม่เีน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้้อมลูทางการเงนิ

ระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

3 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ช้ในการจดัทํา 

งบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปน้ี 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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3 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคับใช้สําหรบัรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวันท่ี  

1 มกราคม พ.ศ. 2563 ท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจการ 
 

กลุ่มกจิการไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ต่อไปน้ีมาใชป้ฏบิตัเิป็นครัง้แรก ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
 

3.1.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ืองสญัญาเช่า (TFRS 16) 
 

3.1.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ทีเ่กีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิ มดีงัน้ี 
 

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9       เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธใิน 

        หน่วยงานต่างประเทศ 
 

3.2 ข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพ่ือลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศเมื่อวนัที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราว 

เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรบักิจการ 

ทีม่รีอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ผูบ้รหิารไดพ้จิารณาว่ากลุ่มกจิการไม่มรีายการทีม่สีาระสําคญัใดทีค่วรตอ้งเลอืกใชข้อ้ยกเวน้ 
 

4 การจดัประเภทรายการใหม่ 
 

กลุ่มกจิการไดป้รบัปรุงตวัเลขเปรยีบเทยีบเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงการนําเสนอขอ้มลูในงวดปัจจุบนั 
 

สรุปผลกระทบตอ่งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ มดีงัน้ี 
 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ตามท่ี รายการ ตามท่ี 

 แสดงไว้เดิม ปรบัปรงุ ปรบัปรงุใหม่ 

 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (48,827) 2,489 (46,338) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น - (2,489) (2,489) 
 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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4 การจดัประเภทรายการใหม่ (ต่อ) 

 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ี รายการ ตามท่ี 

 แสดงไว้เดิม ปรบัปรงุ ปรบัปรงุใหม่ 

 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (48,717) 23,638 (25,079) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น - (23,638) (23,638) 

 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ตามท่ี รายการ ตามท่ี 

 แสดงไว้เดิม ปรบัปรงุ ปรบัปรงุใหม่ 

 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (115,515) 4,366 (111,149) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น - (4,366) (4,366) 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ี รายการ ตามท่ี 

 แสดงไว้เดิม ปรบัปรงุ ปรบัปรงุใหม่ 

 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (151,581) 87,318 (64,263) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น - (87,318) (87,318) 

 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
 

กลุ่มกิจการได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิ (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9) และ 

ทีเ่กี่ยวกบัสญัญาเช่า (TFRS 16) มาถอืปฏบิตัโิดยปรบัปรุงยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 แต่กลุ่มกจิการไม่ไดท้ํา

การปรบัปรุงยอ้นหลงังบการเงนิทีแ่สดงเปรยีบเทยีบสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีพ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นแนวทางทีส่ามารถกระทําได้

ตามข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว ทัง้น้ีกลุ่มกิจการได้ทําการปรับปรุงรายการและ 

จดัประเภทรายการใหม่ตามขอ้กําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ในยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

ของงบแสดงฐานะการเงนิ 
 

การปรบัปรุงรายการแต่ละรายการในงบแสดงฐานะทางการเงนิจากการปรบัใชก้ลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกีย่วกบั

เครื่องมอืทางการเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) และมาตรฐานเรือ่งสญัญาเช่า (TFRS 16) เป็นครัง้แรกมดีงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ตามท่ีรายงานไว้เดิม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

ผลกระทบของ 

TAS 32 และ TFRS 9 

(หมายเหตุ 5.1) 

ผลกระทบของ

TFRS 16 

(หมายเหตุ 5.2) 

ตามท่ีปรบัปรงุใหม่ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  

พ.ศ. 2563  

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรพัย ์     
     

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 7,549,859 - (43,204) 7,506,655 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - - 251,666 251,666 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 1,623 - 3,495 5,118 
     

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ     
     

หน้ีสินหมุนเวียน     

เจา้หน้ีค่าก่อสรา้งและเจา้หน้ีอื่น (199,267) - 12,211 (187,056) 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าส่วนที ่     

   ถงึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี (7,195) - (13,821) (21,016) 
     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน     

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า (13,281) - (210,942) (224,223) 

หน้ีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ - (47,853) - (47,853) 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (28,067) - (3,220) (31,287) 

ประมาณการหน้ีสนิการรือ้     

   ถอนสนิทรพัย์ (2,583) - (23,586) (26,169) 
     

ส่วนของเจ้าของ     

กําไรสะสม (2,856,784) - 27,401 (2,829,383) 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ     

   - มูลค่ายุตธิรรมของอนุพนัธ์เพื่อ     

    ป้องกนัความเสีย่งกระแสเงนิสด - 47,853 - 47,853 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ีรายงานไว้เดิม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

ผลกระทบของ

TFRS 16 

(หมายเหตุ 5.2) 

ตามท่ีปรบัปรงุใหม่ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  

พ.ศ. 2563  

 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

สินทรพัย ์    
    

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน    

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 273,738 (18,866) 254,872 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - 34,463 34,463 
    

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ    
    

หน้ีสินหมุนเวียน    

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่    

   ถงึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี (2,720) (4,610) (7,330) 
    

หน้ีสินไม่หมุนเวียน    

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า (5,260) (11,740) (17,000) 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (3,112) (3,232) (6,344) 
    

ส่วนของเจ้าของ    

กําไรสะสม (359,343) 3,985 (355,358) 

 

5.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิมาถอืปฎิบตัคิรัง้แรก งบการเงนิของกลุ่มกจิการ

ไดร้บัผลกระทบอย่างมสีาระสาํคญัในเรื่องการทาํสญัญาอนุพนัธแ์ละกจิกรรมป้องกนัความเสีย่ง 

 

ผลกระทบทีม่ตี่อองคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 พนับาท 
  

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 - 

การบญัชป้ีองกนัความเสีย่งและสญัญาอนุพนัธ ์ 47,853 

องคป์ระกอบอืน่ของส่วนของเจา้ของ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563  47,853 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

5.1 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 

การจดัประเภทและการวดัมลูค่า 

 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (วนัทีถ่ือปฏิบัติครัง้แรก) ผู้บรหิารของกลุ่มกิจการได้ประเมนิโมเดลธุรกิจที่ใช้จดัการ

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิของกลุ่มกจิการ และจดัประเภทรายการสนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 

มูลค่ายุติธรรม - 

ผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย รวม 

สินทรพัยท์างการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - 643,594 643,594 

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จํากดัในการเบกิใช ้ - 53,104 53,104 

เงนิลงทุนชัว่คราว 220,650 464 221,114 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอืน่ - 405,581 405,581 

 220,650 1,102,743 1,323,393 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 

มูลค่ายุติธรรม - 

สญัญาอนุพนัธ์ 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย รวม 

หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ -    98,470  98,470  

เจา้หน้ีค่าก่อสรา้งและเจา้หน้ีอื่น -    199,267  199,267  

เจา้หน้ีค่าสทิธใินสญัญาซื้อขายไฟฟ้า -    75,385  75,385  

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า -    245,239 245,239 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ -    6,474,190  6,474,190  

หุน้กู ้ -    3,294,826  3,294,826  

หน้ีสนิสญัญาอนุพนัธ ์ 47,853  -    47,853  

 47,853  10,387,377  10,435,230 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

5.1 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

มูลค่ายุติธรรม - 

ผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย รวม 

สินทรพัยท์างการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 พนับาท พนับาท พนับาท 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - 43,844  43,844  

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จํากดัในการเบกิใช ้ - 27,279  27,279  

เงนิลงทุนชัว่คราว 220,650 464 221,114 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอืน่ - 262,770  262,770  

ลูกหน้ีจากการจําหน่ายเงนิลงทุน - 1,383,683  1,383,683  

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย - 701,001  701,001  

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย - 5,065,751  5,065,751  

 220,650 7,484,792  7,705,442  

 

 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 ราคาทุนตดัจาํหน่าย 

หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 พนับาท 
  

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 98,470  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 45,969  

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย 22,500  

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 2,563,956  

หุน้กู ้ 3,294,826  

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 24,330  

 6,050,051  

 

การบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง 

 

กลุ่มกจิการมรีายการสญัญาอนุพนัธด์งัต่อไปน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 พนับาท 
  

หน้ีสินไม่หมุนเวียน  

สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ - การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด 47,853  



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

5.2 สญัญาเช่า 

 

กลุ่มกจิการได้นํา TFRS 16 มาถอืปฏิบตัิ โดยการรบัรูห้น้ีสนิตามสญัญาเช่าสําหรบัสญัญาเช่าทีไ่ดเ้คยถูกจดัประเภท

เป็นสญัญาเช่าดําเนินงานตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 17 (TAS 17) เรื่อง สญัญาเช่า ทัง้น้ี หน้ีสนิตามสญัญาเช่า  

ณ วนัทีนํ่า TFRS 16 มาถอืปฏบิตัดิงักล่าวจะรบัรูด้ว้ยมูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสนิทีจ่ะตอ้งชําระ คดิลดดว้ยอตัรากูย้มืส่วนเพิม่ 

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยอตัรากูย้มืส่วนเพิม่ถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักทีก่ลุ่มกจิการนํามาใชใ้นการคดิลดดงักล่าว 

อยู่ระหว่างรอ้ยละ 0.47 ถงึ รอ้ยละ 4.89 

 

 ข้อมูลทางการเงิน 

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 
   

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดําเนินงานทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้ 

   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  

 

206,840  10,834  

ผลกระทบจากอตัราดอกเบีย้การกู้ยมืส่วนเพิม่ของผูเ้ชา่  

   ณ วนัทีนํ่าใชเ้ป็นครัง้แรก (61,531) (1,234) 

บวก:  หน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิทีไ่ดร้บัรู ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  

   พ.ศ. 2562 20,476  7,980  

บวก: รายการปรบัปรุงทีเ่กีย่วกบัการต่อสญัญาเช่า 112,400  10,872  

หกั: สญัญาเช่าระยะสัน้ทีร่บัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายตามวธิเีสน้ตรง  (29,245) (685) 

หกั: สญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าตํ่าทีร่บัรูเ้ป็นค่าใชจ่้าย 

   ตามวธิเีสน้ตรง  (3,701) (3,437) 

 245,239 24,330 

   

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563   

   

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - ส่วนทีห่มุนเวยีน 21,016  7,330  

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 224,223  17,000  

 245,239  24,330  

 

กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัย์สทิธกิารใชเ้สมอืนหน่ึงว่ากลุ่มกจิการไดนํ้า TFRS 16 มาถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัเริม่ตน้สญัญาเช่านัน้  

ปรบัปรุงด้วยยอดยกมาของจํานวนเงินค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า หรอื ค่าเช่าค้างชําระที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ทัง้น้ี กลุ่มกิจการไม่มสีญัญาเช่าที่เป็นสญัญาที่สร้างภาระที่ต้องนํามาปรบัปรุงกับ

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ณ วนัทีนํ่า TFRS 16 มาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

5.2 สญัญาเช่า (ต่อ) 

 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีร่บัรู ้เป็นการเช่าสนิทรพัย์ดงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน  

พ.ศ. 2563 

1 มกราคม  

พ.ศ. 2563 

30 มิถนุายน  

พ.ศ. 2563 

1 มกราคม  

พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

อสงัหารมิทรพัย์ 213,020 213,776 11,484 13,434 

ยานพาหนะ 35,123 37,890  20,320 21,029  

รวมสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 248,143 251,666  31,804 34,463  

 

ในการนํา TFRS 16 มาถือปฏิบัติเป็นครัง้แรกนั ้นกับสัญญาเช่าที่กลุ่มกิจการมีอยู่ ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563  

กลุ่มกจิการไดเ้ลอืกใชว้ธิผ่ีอนปรนในทางปฏบิตัติามมาตรฐานดงัน้ี 

 

• ใชอ้ตัราคดิลดอตัราเดยีวสาํหรบักลุ่มสญัญาเช่าสนิทรพัยอ์า้งองิทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัอย่างสมเหตสุมผล 

• พจิารณาว่าสญัญาเช่าเป็นสญัญาทีส่รา้งภาระหรอืไม่ตามการประเมนิก่อนนํา TFRS 16 มาถอืปฏบิตั ิ

• ถอืว่าสญัญาเช่าดําเนินงานทีม่อีายุสญัญาเช่าคงเหลือน้อยกว่า 12 เดอืนนับจากวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็น

สญัญาเช่าระยะสัน้ 

• ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเริม่แรกในการวดัมลูค่าสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้

• ใชข้อ้เทจ็จรงิที่ทราบภายหลงัในการกําหนดอายุสญัญาเช่า ในกรณีทีส่ญัญาใหส้ทิธเิลอืกขยายอายุสญัญาเช่าหรอื

ยกเลกิสญัญาเช่า 

• เลอืกทีจ่ะไม่พจิารณาใหม่ว่าสญัญาต่าง ๆ เขา้เงื่อนไขของสญัญาเช่าตาม TFRS 16 หรอืไม่ โดยยดึตามการพจิารณา

ของมาตรฐานการบญัชแีละการตีความมาตรฐานการบญัชฉีบบัเดมิ คอื TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง การประเมนิว่า

ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเชา่หรอืไม่ 

 

5.3 นโยบายการบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการนํากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

และมาตรฐานเร่ืองสญัญาเช่ามาถือปฏิบติั  

 

เงนิลงทนุและสนิทรพัยท์างการเงนิอื่น 

 

การจดัประเภทและการวดัมลูค่า 

 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงัน้ี 

 

• สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 

• สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย (Amortised cost) 
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5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

5.3 นโยบายการบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการนํากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

และมาตรฐานเร่ืองสญัญาเช่ามาถือปฏิบติั (ต่อ) 

 

กลุ่มกิจการรบัรูส้ ินทรพัย์ทางการเงินในวนัซื้อขายด้วยมูลค่ายุติธรรม บวกด้วยต้นทุนการทํารายการซึ่งเกี่ยวข้อง

โดยตรงกับการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ทางการเงนิ ยกเว้นสินทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน  

ซึง่กลุ่มกจิการจะรบัรูต้น้ทนุการทํารายการในกําไรหรอืขาดทนุ 

 

กลุ่มกิจการพิจารณาลักษณะของกระแสเงินสดโดยรวมของสินทรพัย์ทางการเงนิซึ่งมีอนุพันธ์แฝง (Embedded 

derivatives) เพื่อพจิารณาว่าเขา้เงื่อนไขการจ่ายชาํระดว้ยเงนิตน้และดอกเบีย้หรอืไม่ 

 

ตราสารหน้ี 

 

การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหน้ีจะพจิารณาจากโมเดลธุรกจิ (Business model) ในการจดัการสนิทรพัย์ทางการเงนิ

และจากลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญา โดยจดัเป็น 3 ประเภทตามลกัษณะการวดัมลูค่า ดงัน้ี 

 

- ราคาทุนตดัจดัหน่าย: สนิทรพัย์ทีก่ลุ่มกจิการถอืไวเ้พื่อรบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญาทีม่ลีกัษณะของเงนิต้นและ

ดอกเบี้ย (SPPI) จะรบัรู้ด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย รายได้ดอกเบี้ยจะรบัรู้ตามวธิีอตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิและแสดง

รวมอยู่ในรายไดอ้ื่น กําไรหรอืขาดทุนจากการตดัรายการและกําไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนจะรบัรูใ้นรายการ

กําไรหรอืขาดทุนอื่น ส่วนรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้ป็นรายการแยกต่างหาก 

- มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI): สนิทรพัย์ทีก่ลุ่มกจิการถอืไวเ้พื่อรบัชําระกระแสเงนิสดตาม

สญัญาที่มลีกัษณะของเงนิต้นและดอกเบี้ย (SPPI) และถือไว้เพื่อขาย จะรบัรูด้ว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น การเปลีย่นแปลงในมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยท์างการเงนิกลุ่มน้ีจะรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

ยกเวน้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรบัรู้เป็นรายการแยกต่างหาก รายได้ดอกเบี้ยจะรบัรู้ในส่วนของรายได ้

ทางการเงนิ และกําไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนซึ่งจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนอื่น กําไรหรอืขาดทุนทีร่บัรูส้ะสม

อยู่ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะถูกจดัประเภทใหม่มายงักําไรหรอืขาดทุนเมื่อมกีารตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิ

ดงักล่าว  

- มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL): สนิทรพัย์ที่กลุ่มกิจการถือไว้ที่ไม่เข้าเงื่อนไขการวดัมูลค่าแบบราคาทุน 

ตัดจําหน่าย และมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จะถูกรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน  

โดยกําไรหรอืขาดทุนจากการวดัมลูค่าภายหลงัการรบัรูเ้ริม่แรกจะแสดงรวมอยู่ในกําไรหรอืขาดทุนอื่น 

 

กลุ่มกจิการโอนจดัประเภทตราสารหน้ีเมือ่โมเดลธุรกจิ (Business model) ในการจดัการสนิทรพัยท์างการเงนิเปลี่ยนไป

เท่านัน้ 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

5.3 นโยบายการบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการนํากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

และมาตรฐานเร่ืองสญัญาเช่ามาถือปฏิบติั (ต่อ) 

 

การดอ้ยค่า 

 

ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการตอ้งพจิารณาและรบัรูผ้ลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ โดยรวม 

การคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward looking) ของสนิทรพัย์ทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารหน้ีที่วดัมูลค่าด้วยวธิี

มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นและดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย ซึ่งวธิกีารวดัมูลค่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่านัน้

ขึน้อยู่กบัว่ามกีารเพิม่ขึน้ของความเสีย่งดา้นเครดติของสนิทรพัย์หรอืไม่ ยกเวน้การดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้สนิทรพัย ์

ทีเ่กดิจากสญัญา และลูกหน้ีตามสญัญาเช่า ซึ่งกลุ่มกจิการเลอืกใช้วธิกีารอย่างง่ายในการพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่า 

 

สญัญาอนุพนัธแ์ละกจิกรรมป้องกนัความเสีย่ง 

 

กลุ่มกิจการรบัรู้รายการสัญญาอนุพันธ์เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่เข้าทําสัญญาและวัดมูลค่าต่อมา 

ในภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การบญัชสีําหรบัการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรม 

ในภายหลงัขึ้นอยู่กบัว่ากลุ่มกิจการได้กําหนดให้สญัญาอนุพนัธ์ดงักล่าวเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกนัความเสีย่งหรอืไม่

รวมทัง้ ลกัษณะของรายการทีม่กีารป้องกนัความเสีย่ง กลุ่มกจิการกําหนดใหส้ญัญาอนุพนัธ์ส่วนหน่ึงเป็นเครื่องมอืทีใ่ช้

ป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดของรายการสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่รบัรู้รายการแล้ว หรือรายการ 

ทีค่าดการณ์ทีม่คีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสงูมาก (การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด) 

 

ณ วนัที่รบัรู้ความสมัพนัธ์ในการป้องกนัความเสีย่ง กลุ่มกิจการมกีารจดัทําเอกสารทีร่ะบุความสมัพนัธท์างเศรษฐกจิ

ระหว่างเครื่องมอืทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่งและรายการทีม่กีารป้องกนัความเสีย่ง ซึ่งรวมถงึการเปลีย่นแปลงในกระแสเงนิสด

ของเครื่องมอืที่ใช้ป้องกนัความเสีย่งที่คาดว่าจะชดเชยการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงนิสดของรายการที่มกีารป้องกัน

ความเสีย่ง กลุ่มกจิการจดัทําเอกสารเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องการบรหิารความเสีย่งและกลยุทธ์ทีนํ่ามาใชใ้นการจดัการ

กบัรายการทีม่คีวามเสีย่ง 
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5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

5.3 นโยบายการบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการนํากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

และมาตรฐานเร่ืองสญัญาเช่ามาถือปฏิบติั (ต่อ) 

 

สญัญาอนุพนัธแ์ละกจิกรรมป้องกนัความเสีย่ง (ต่อ) 

 

มูลค่ายุตธิรรมของสญัญาอนุพนัธ์ทีใ่ช้ป้องกนัความเสีย่งทัง้จํานวนไดม้กีารจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนหรอื

หน้ีสนิไม่หมุนเวยีนเมื่อระยะเวลาจนถงึวนัครบกําหนดของรายการทีม่กีารป้องกนัความเสีย่งมจํีานวนมากกว่า 12 เดอืน 

และจดัประเภทเป็นสินทรพัย์หมุนเวียนหรอืหน้ีสินหมุนเวียนเมื่อระยะเวลาจนถึงวันครบกําหนดของรายการที่ม ี

การป้องกันความเสี่ยงมีจํานวนไม่เกิน 12 เดอืน กลุ่มกิจการจดัประเภทสญัญาอนุพนัธ์ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามการบัญชี

ป้องกันความเสี่ยงเป็นสินทรพัย์ไม่หมุนเวียนหรอืหน้ีสินไม่หมุนเวียนเมื่อระยะเวลาจนถึงวนัครบกําหนดมีจํานวน

มากกว่า 12 เดอืน และจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์หมุนเวยีนหรอืหน้ีสนิหมุนเวยีนเมื่อระยะเวลาจนถึงวนัครบกําหนดมี

จํานวนไม่เกนิ 12 เดอืน 

 

ก) การป้องกนัความเสีย่งกระแสเงนิสดทีเ่ขา้เงื่อนไขของการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง 

 

กลุ่มกจิการรบัรูส้่วนที่มปีระสทิธผิลของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของสญัญาอนุพนัธ์ซึ่งมกีารกําหนดและ 

เข้าเงื่อนไขของการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดในสํารองรายการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด  

ซึ่งรวมอยู่ในส่วนของเจา้ของ และรบัรูกํ้าไรหรอืขาดทุนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัส่วนทีไ่ม่มปีระสทิธผิลในกําไรหรอืขาดทุน

ทนัททีีเ่กดิขึน้ซึง่แสดงรวมอยู่ในรายการกําไรหรอืขาดทุนอื่น 

 

เมื่อมีการใช้สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในการป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคต 

โดยทัว่ไปกลุ่มกจิการกําหนดใหก้ารเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของสญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า

ขององค์ประกอบราคาปัจจุบนัเท่านัน้ทีเ่ป็นเครื่องมอืทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่ง และรบัรูกํ้าไรหรอืขาดทุนในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัส่วนที่มีประสทิธิผลของการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบราคาปัจจุบันของสญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ

ล่วงหน้าในสํารองรายการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงนิสด ซึ่งรวมอยู่ในส่วนของเจ้าของกลุ่มกิจการรบัรู ้

การเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบราคาล่วงหน้าของสญัญา ซึ่งเกี่ยวข้องกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง 

(องค์ประกอบราคาล่วงหน้าที่สอดคล้องกนั) เป็นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในส่วนของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า

ยุตธิรรมของสญัญาอนุพนัธเ์พื่อป้องกนัความเสีย่งซึง่แสดงรวมอยู่ในส่วนของเจา้ของ ในบางกรณี กลุ่มกจิการอาจ

กําหนดใหก้ารเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของสญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าทัง้จํานวน (รวมทัง้

องคป์ระกอบราคาล่วงหน้า) เป็นเครื่องมอืทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่ง และรบัรูส้่วนทีม่ปีระสทิธผิลของการเปลีย่นแปลง

ในมูลค่ายุตธิรรมของสญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าทัง้จํานวนในสํารองการป้องกนัความเสีย่งใน

กระแสเงนิสดซึง่รวมอยู่ในส่วนของเจา้ของ 

 

จํานวนที่สะสมในส่วนของเจ้าของจะมีการจัดประเภทรายการเป็นกําไรหรือขาดทุนในงวดที่กลุ่มกิจการรบัรู้

รายการที่มกีารป้องกนัความเสี่ยงเป็นกําไรหรอืขาดทุน กําไรหรอืขาดทุนที่เกี่ยวข้องกบัส่วนทีม่ปีระสทิธผิลของ

การป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ยของสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนภายใต้

ตน้ทุนทางการเงนิเมือ่กลุ่มกจิการรบัรูด้อกเบีย้จ่ายของเงนิกูย้มืทีม่กีารป้องกนัความเสีย่ง 
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5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

5.3 นโยบายการบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการนํากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

และมาตรฐานเร่ืองสญัญาเช่ามาถือปฏิบติั (ต่อ) 

 

สญัญาอนุพนัธแ์ละกจิกรรมป้องกนัความเสีย่ง (ต่อ) 

 

ก) การป้องกนัความเสีย่งกระแสเงนิสดทีเ่ขา้เงื่อนไขของการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง (ต่อ) 

 

เมื่อเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงนัน้สิ้นสุดอายุ มีการจําหน่ายหรอืยกเลิก หรอืเมื่อการป้องกันความเสี่ยง

ดงักล่าวไม่เขา้เงื่อนไขของการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งอกีต่อไป รายการกําไรหรอืขาดทุนและตน้ทุนในการป้องกนั

ความเสีย่งที่สะสมและเคยแสดงรวมไวใ้นส่วนของเจา้ของจะยงัคงไวใ้นส่วนของเจา้ของตามเดมิจนกระทัง่เกดิรายการ

ทีค่าดการณ์ เมื่อรายการทีค่าดการณ์ไมค่าดว่าจะเกดิอกีต่อไป กลุ่มกจิการจะจดัประเภทรายการกําไรหรอืขาดทุน

และตน้ทนุในการป้องกนัความเสีย่งทีส่ะสมและเคยแสดงรวมไวใ้นส่วนของเจา้ของเป็นกําไรหรอืขาดทุนทนัท ี

 

ข) สญัญาอนุพนัธท์ีไ่ม่เขา้เงื่อนไขของการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง 

 

สญัญาอนุพนัธ์บางตัวทีไ่ม่เข้าเงื่อนไขของการบัญชป้ีองกนัความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสญัญา

อนุพนัธท์ีไ่ม่เขา้เงื่อนไขของการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งจะถูกรบัรูท้นัทใีนกําไรหรอืขาดทุน 

 

สญัญาเช่า 

 

ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการรบัรู้สญัญาเช่าเมื่อกลุ่มกิจการสามารถเข้าถงึสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่า  

เป็นสนิทรพัย์สทิธิการใช้ และหน้ีสินตามสญัญาเช่า โดยค่าเช่าที่ชําระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชําระหน้ีสนิและต้นทุน

ทางการเงนิ โดยต้นทุนทางการเงนิจะรบัรู้ในกําไรหรอืขาดทุนตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าด้วยอตัราดอกเบี้ยคงที่จาก

ยอดหน้ีสนิตามสญัญาเช่าที่คงเหลอือยู่ กลุ่มกิจการคดิค่าเสื่อมราคาสนิทรพัย์สทิธิการใชต้ามวธิเีสน้ตรงตามอายุทีส่ ัน้

กว่าระหว่างอายุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลาการเช่า 

 

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของค่าเช่าจ่าย ซึง่ประกอบไปดว้ย 

 

• ค่าเช่าคงทีสุ่ทธดิว้ยเงนิจูงใจคา้งรบั 

• ค่าเช่าผนัแปรทีอ่า้งองิจากอตัราหรอืดชันี  

• มลูค่าทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื 

• ราคาสทิธเิลอืกซื้อหากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิและ 

• ค่าปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการทีก่ลุ่มกจิการคาดว่าจะยกเลกิสญัญานัน้ 
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5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

5.3 นโยบายการบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการนํากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

และมาตรฐานเร่ืองสญัญาเช่ามาถือปฏิบติั (ต่อ) 

 

สญัญาเช่า (ต่อ) 

 

กลุ่มกจิการจะคดิลดค่าเช่าจ่ายขา้งต้นดว้ยอตัราดอกเบีย้โดยนัยตามสญัญา หากไม่สามารถหาอตัราดอกเบีย้โดยนัยได ้ 

กลุ่มกิจการจะคดิลดดว้ยอตัราการกู้ยมืส่วนเพิม่ของผู้เช่า ซึ่งกค็อือตัราทีส่ะท้อนถึงการกู้ยมื เพื่อให้ไดม้าซึ่งสนิทรพัย ์

ทีม่มีลูค่าใกลเ้คยีงกนั ในสภาวะเศรษฐกจิ อายุสญัญา และเงื่อนไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 

 

ตน้ทุนสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ประกอบดว้ย 

 

• สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้ว้ยจํานวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า  

• ค่าเชา่จ่ายทีไ่ดช้าํระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัทําสญัญา สทุธจิากเงนิจูงใจทีไ่ดร้บัตามสญัญาเช่า  

• ตน้ทนุทางตรงเริม่แรก และ 

• ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์ 

 

ค่าเช่าทีจ่่ายตามสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าสนิทรพัยท์ีม่มีลูค่าตํ่าจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายตามวธิเีสน้ตรง สญัญาเช่า

ระยะสัน้คือสญัญาเช่าที่มอีายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน สินทรพัย์ที่มีมูลค่าตํ่าประกอบด้วยอุปกรณ์

สาํนักงานขนาดเลก็ 

 

6 การประมาณการ 

 

ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารต้องใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการ และข้อสมมติทีม่ผีลกระทบต่อการนํา

นโยบายการบญัชมีาใช ้และจํานวนเงนิของสนิทรพัย์และหน้ีสนิ รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างจากประมาณการ 

 

7 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 

กลุ่มกิจการดําเนินธุรกิจในการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานชวีมวล โดยดําเนินธุรกิจ 

ในประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่ น กลุ่มกิจการเปิดเผยส่วนงานที่รายงานโดยจําแนกส่วนงานตามภูมศิาสตร์ ได้แก่ส่วนงาน 

ในประเทศไทยและในต่างประเทศ ส่วนงานดําเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในทีนํ่าเสนอใหผู้ม้อีํานาจ

ตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดําเนินงาน ซึง่ไดแ้ก่ ประธานกรรมการบรหิารและคณะกรรมการบรหิาร 
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7 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 

ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานภมิูศาสตร ์

 

 สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน (ลา้นบาท) 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ตดัรายการระหวา่งกนั รวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
           

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 657.84 533.94 165.92 160.18 823.76 694.12 (33.32) (22.09) 790.44 672.03 

รายไดอ้ื่น 13.82 20.14 1.61 1.77 15.43 21.91 (8.61) (1.64) 6.82 20.27 

รายไดเ้งนิปันผล 299.60 328.23 - - 299.60 328.23 (299.60) (328.23) - - 

ตน้ทุนการดาํเนินงาน (388.80) (333.13) (108.63) (94.12) (497.43) (427.25) (2.57) 7.60 (500.00) (419.65) 

กําไรจากการดําเนนิงาน 582.46 549.18 58.90 67.83 641.36 617.01 (344.10) (344.36) 297.26 272.65 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (166.59) (99.55) (28.92) (25.62) (195.51) (125.17) 35.70 14.02 (159.81) (111.15) 

กําไร(ขาดทุน)ก่อนหกัตน้ทุนทางการเงนิ และภาษเีงนิได ้ 415.87 449.63 29.98 42.21 445.85 491.84 (308.40) (330.34) 137.45 161.50 

ตน้ทุนทางการเงนิ (197.27) (207.92) (23.97) (21.90) (221.24) (229.82) 65.59 115.93 (155.65) (113.89) 

กําไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่น 30.33 (66.50) (3.10) (0.16) 27.23 (66.66) (98.35) 62.29 (71.12) (4.37) 

ส่วนแบ่งกําไรจากการรว่มคา้ 338.58 333.76 - - 338.58 333.76 - - 338.58 333.76 

ผลการดําเนินงานก่อนภาษเีงนิได ้ 587.51 508.97 2.91 20.15 590.42 529.12 (341.16) (152.12) 249.26 377.00 

ภาษเีงนิได ้ 0.70 0.88 (0.65) (0.02) 0.05 0.86 - - 0.05 0.86 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 588.21 509.85 2.26 20.13 590.47 529.98 (341.16) (152.12) 249.31 377.86 

           

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้           

เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time)         767.33 648.01 

ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time)         23.11 24.02 

รวมรายได้         790.44 672.03 

รวมสินทรพัย ์         17,564.26 15,102.03 

รวมหน้ีสิน         11,790.38 10,059.06 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงินลงทุนชัว่คราว 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนชัว่คราวสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  หลกัทรพัยท่ี์ถือไว้  

 หลกัทรพัยเ์พ่ือค้า 

จนครบกาํหนด

ภายใน 1 ปี รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 220,650 464 221,114 

ซื้อหลกัทรพัย์ 520,000 2 520,002 

ขายหลกัทรพัย์ (740,152) - (740,152) 

การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรม (498) - (498) 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ - 466 466 

 

9 ลูกหน้ีการค้า 

 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ลูกหน้ีการค้าซึ่งแสดงรวมในรายการลูกหน้ีการค้าและ 

ลูกหน้ีอืน่ในงบแสดงฐานะการเงนิสามารถวเิคราะหต์ามอายุหน้ีทีค่า้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 
   

ยงัไม่ถงึกําหนดชาํระ 255,626 237,262 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู - - 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธ ิ 255,626 237,262 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเงินลงทุนในการร่วมค้า 

 

10.1 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 

การลงทุนเพ่ิมภายใต้ บริษทั โซล่าร ์วิซิเบิล จาํกดั 

 

เงินลงทุนใน บริษทั บีพี เทรดด้ิง (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

วนัที ่12 มถุินายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการซื้อหุน้สามญัของบรษิัท บพี ีเทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จํากดั จํานวน 8,000 หุ้น 

คดิเป็นรอ้ยละ 80 ของทุนจดทะเบียนในราคา 53.2 ล้านบาท เพื่อให้ได้มาซึ่งกิจการที่มสีญัญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรง 

เพื่อขายให้กับลูกค้าเอกชน (Private PPA) ของโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ํา 

ในเขตนิคมอุตสาหกรรมกบนิทรบ์ุร ีการซื้อเงนิลงทุนดงักล่าวถอืเป็นการซื้อสนิทรพัย ์

 

ตารางต่อไปน้ีสรุปสิง่ตอบแทนทีจ่่ายซื้อ บรษิทั บพี ีเทรดดิง้ (ประเทศไทย) จํากดั และจํานวนสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีไ่ดม้า

ซึง่รบัรู ้ณ วนัทีซ่ื้อสนิทรพัย ์

 

ส่ิงตอบแทนท่ีจ่าย พนับาท 
  

เงนิสด 20,950 

ค่าหุน้คา้งชาํระ 32,250 

สิง่ตอบแทนทัง้หมด 53,200 

 

มูลค่าท่ีรบัรู ้ณ วนัท่ีซ้ือสาํหรบัสินทรพัยท่ี์ได้มาและหน้ีสินท่ีรบัมา พนับาท 

  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 735 

สทิธใินสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 52,612 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม (147) 

รวม 53,200 

 

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัการซื้อบรษิัทย่อยจํานวน 24.75 ล้านบาท รบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในการบรหิารในงบการเงนิรวม

สาํหรบังวดสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 
 

10.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในการร่วมค้า 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในการร่วมค้าสําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562  

มดีงัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 1,840,055 1,787,087 350,000 350,000 

ส่วนแบ่งกําไร 338,579 333,764 - - 

เงนิปันผลรบั (299,600) (316,400) - - 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 1,879,034 1,804,451 350,000 350,000 
 

บรษิทั ไทย โซล่าร ์รนิีวเอเบลิ จํากดั ซึง่เป็นการร่วมคา้ ไดนํ้าใบหุน้ของเงนิลงทุนในบรษิทั สยาม โซล่าร์ เอน็เนอรย์ี ่1 จํากดั 

ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย ทีม่รีาคาตามบญัช ี1,080 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ .ศ . 2562 : 1,080 ล้านบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อ

ทีบ่รษิทัย่อยได้รบัจากธนาคารพาณิชย์ และบรษิัท สยาม โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่1 จํากดั ไดนํ้าทีด่นิและสิง่ปลูกสร้างและ

เครื่องจกัรทีม่มีูลค่าตามบญัชจํีานวน 4,638.95 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ .ศ . 2562 : 4,754.92 ลา้นบาท) และเงนิฝากธนาคาร

จํานวน 362 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ .ศ . 2562 : 360 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัจากธนาคารพาณิชย ์
 

11 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

การเปลี่ยนแปลงของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนสําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563  

มดีงัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน อาคาร สินทรพัย ์ ท่ีดิน อาคาร สินทรพัย ์

 และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ราคาตามบญัชสีุทธติ้นงวดตามทีร่ายงานไวเ้ดมิ 7,549,859 4,669,898 273,738 7,057 

การจดัประเภทรายการใหม่จากการนํา     

   มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม ่     

   มาถอืปฏบิตั ิ(หมายเหตุ 5) (43,204) - (18,866) - 

ราคาตามบญัชสีุทธติน้งวดตามทีป่รบัปรุงใหม่ 7,506,655 4,669,898 254,872 7,057 
     

การไดม้าซึง่สนิทรพัยข์อง     

   บรษิทัย่อย (หมายเหตุ 10.1) - 52,612 - - 

ซื้อสนิทรพัย ์ 956,587 47,362 1,515 - 

จําหน่าย - สุทธ ิ (7,900) - - - 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย (150,985) (28,382) (2,684) (1,000) 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (14,310) - - - 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น 119,241 134,475 - - 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 8,409,288 4,875,965 253,703 6,057 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (ต่อ) 

 

ตน้ทุนการกู้ยมืจํานวน 15.06 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 20.34 ล้านบาท) ไดร้วมเป็นราคาทุนของทีด่นิ อาคาร และ

อุปกรณ์ที่ซื้อเพิ่มในระหว่างงวด ต้นทุนการกู้ยืมเกิดจากเงินกู้ยืมที่ยืมมาเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ได้บันทึกเป็นต้นทุน 

ของสนิทรพัย์และรวมอยู่ในรายการซื้อ กลุ่มกิจการใชอ้ตัราการตัง้ขึน้เป็นทุนรอ้ยละ 3.01 ถงึรอ้ยละ 4.58 ต่อปี (31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 3.01 ถึงร้อยละ 4.58 ต่อปี) ในการคํานวณต้นทุนที่รวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์ อตัราตัง้ขึ้นเป็นทุน

ดงักล่าวเป็นอตัราตน้ทุนการกูย้มืทีเ่กดิจรงิจากเงนิกูย้มืทีใ่ชเ้ป็นเงนิทุนในการก่อสรา้งโครงการ 

 

ต้นทุนการกู้ยืมจํานวน 47.28 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 : 187.91 ล้านบาท) ได้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์

ไม่มีตวัตนที่ซื้อเพิ่มในระหว่างงวด ต้นทุนการกู้ยมืเกิดจากเงนิกู้ยมืที่ยมืมาเฉพาะเพื่อการดําเนินการที่จําเป็นในการพฒันา

โครงการโรงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ไดต้ามประสงค์ ได้บนัทึกเป็นต้นทุนของสนิทรพัย์และรวมอยู่ในรายการซื้อ  

กลุ่มกจิการใชอ้ตัราการตัง้ขึน้เป็นทุนรอ้ยละ 3.01 ถงึรอ้ยละ 4.58 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 3.01 ถงึรอ้ยละ 4.58 ต่อปี) 

ในการคํานวณต้นทุนที่รวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์ อตัราการตัง้ขึน้เป็นทุนทีใ่ชเ้ป็นเงนิทุนในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า

ดงักล่าวประกอบด้วยอตัราต้นทุนการกู้ยมืที่เกิดจรงิจากเงนิกู้ยมืและผลต่างระหว่างอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืของสกุลเงนิที่ใช้

ดําเนินงานและอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืของสกุลเงนิต่างประเทศ 

 

ทีด่นิ อาคาร และ อุปกรณ์ที่มมีูลค่าสุทธติามบญัชจํีานวน 6,854 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 4,783 ล้านบาท) ไดนํ้าไป

คํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัจากธนาคารพาณิชย ์

 

12 เงินกู้ยืม 

 

12.1 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินสําหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 พนับาท 
  

ราคาตามบญัชตีน้งวด  98,470 

กระแสเงนิสดเขา้(ออก) :  

กูเ้พิม่ 1,280,000 

จ่ายคนืเงนิกูย้มื (1,050,000) 

ส่วนลดตัว๋เงนิจ่าย (2,370) 
  

รายการทีไ่ม่ใชเ่งนิสด :  

ตดัจําหน่ายส่วนลดตัว๋เงนิจ่าย 3,267 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด 329,367 

 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 
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12 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

12.2 เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิสําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 
   

ราคาตามบญัชตีน้งวด  6,474,190 2,563,956 

กระแสเงนิสดเขา้ (ออก) :   

กูเ้พิม่ 1,290,279 370,000 

ค่าธรรมเนียมทางการเงนิ (84,835) (1,013) 

จ่ายคนืเงนิกูย้มื (518,763) (169,835) 
   

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด :   

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น 149,960 79,031 

ตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงนิ 8,509 2,222 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด 7,319,340 2,844,361 

 

เมื่อวนัที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ทําสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงนิแห่งหน่ึง วงเงินรวม 

28,691.25 ล้านเยน เทยีบเท่า 8,776.19 ล้านบาท โดยมอีตัราดอกเบี้ย TIBOR + 2.75% มกํีาหนดชาํระคนืเงนิตน้งวด

แรกเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 6 เดอืนนับจากวนัจําหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์และงวดต่อๆ ไปทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืน 

โดยจะชาํระคนืทัง้หมดภายในเดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2581 

 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิของกลุ่มบรษิทัถูกคํ้าประกนัโดยการจํานําและโอนสทิธบิญัชเีงนิฝากธนาคารของ

กลุ่มกจิการ การจํานองและจํานําทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งและเครื่องจกัรของกลุ่มกจิการ การโอนสทิธเิรยีกรอ้งตามสญัญา

ของโครงการทัง้หมดของกลุ่มกิจการ การจํานําหุ้นของบริษัทย่อยบางส่วน การจํานําหุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัท  

พ.ี เอม็. เอน็เนอรย์ี ่จํากดั หุน้ของบรษิทัย่อย และสทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผลจากบรษิทัย่อย และบรษิทัทีค่วบคุมร่วมกนั 

 

ภายใตส้ญัญาเงนิกู ้กลุ่มกจิการต้องปฏบิตัติามเงื่อนไขทางการเงนิบางประการทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญา เช่น การจ่ายเงนิปันผล

การลดทุนเรอืนหุน้ การควบหรอืรวมกจิการกบันิตบิุคคลอืน่ การดํารงอตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของเจา้ของและอตัราส่วน

ความสามารถในการชาํระหน้ีใหเ้ป็นไปตามสญัญา เป็นตน้ 

 

 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

12.3  หุ้นกู้ 

 

การเปลีย่นแปลงของหุน้กูส้าํหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2563 สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 พนับาท 
  

ราคาตามบญัชตีน้งวด  3,294,826 

กระแสเงนิสดเขา้(ออก) :  

ออกหุน้กู ้ 1,099,600 

หุน้กู้ครบกําหนด (950,000) 

ค่าธรรมเนียมการออกหุน้กูร้อตดับญัช ี (2,850) 
  

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด :  

ตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียมการออกหุน้กู ้ 1,209 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด 3,442,785 

 

เมื่อวนัที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 บรษิัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสทิธิ ไม่มีหลกัประกนัจํานวน 

1,099,600 หุน้ ซึ่งมอีตัราดอกเบี้ยคงทีร่อ้ยละ 4.50 โดยชําระดอกเบี้ย ทุกๆ 3 เดอืน หุน้กู้มมีูลค่าทีต่ราไว ้1,000 บาท

ครบกําหนดไถ่ถอนในวนัที ่21 เมษายน พ.ศ. 2566 

 

13 สาํรองตามกฎหมาย 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที ่1 มกราคม 81,304 63,972 67,603 50,894 

จดัสรรระหว่างงวด 4,355 - - - 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน 85,659 63,972 67,603 50,894 

 

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัต้องสาํรองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธหิลงัจาก

หกัส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าสาํรองน้ีจะมมีูลค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน สํารองน้ีไม่สามารถ

นําไปจ่ายเงนิปันผลได ้

 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 เงินปันผล 

 

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี  

พ.ศ. 2562 และกําไรสะสม ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 254.13 ล้านบาท โดยจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

ในวนัที ่20 เมษายน พ.ศ. 2563 

 

15 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

กลุ่มกจิการถูกควบคุมโดยบุคคลหรอืกจิการดงัต่อไปน้ี 

 

  
 

สดัส่วนความเป็นเจ้าของ  

(ร้อยละ) 

  ประเทศท่ี 30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  

ช่ือบริษทั ความสมัพนัธ์ จดทะเบียน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

บรษิทั พ.ีเอม็. เอน็เนอรย์ี ่จํากดั บรษิทัใหญ่ ไทย 36.98 36.96 

บรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จเีนียริง่ แอนด ์     

   คอนสตรคัชัน่ จํากดั (มหาชน) กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ไทย 9.00 9.00 

บรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จํากดั (มหาชน) กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ไทย 6.37 9.01 

นางสาวแคทลนี มาลนีนท ์ บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 8.72 8.72 

 

จํานวนหุน้ทีเ่หลอืรอ้ยละ 38.93 ถอืโดยบุคคลทัว่ไป 

 

15.1 การให้บริการและเงินปันผล 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายได้จากการให้บริการ     

   บรษิทัย่อย - - 32,280 23,428 

   การร่วมคา้ 23,337 22,237 23,337 22,237 

 23,337 22,237 55,617 45,665 
     

เงินปันผลรบั     

   บรษิทัย่อย - - - 11,830 

   การร่วมคา้ - - 299,600 316,400 

 - - 299,600 328,230 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

15.2 ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากการซ้ือ/ให้บริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหน้ีและเงินทดรองจ่าย     

   แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

   บรษิทัย่อย - - 92,355 95,015 

   การร่วมคา้ 4,256 4,054 4,256 4,054 

 4,256 4,054 96,611 99,069 

     

เงินปันผลค้างรบั      

   การร่วมคา้ 145,250 153,300 145,250 153,300 

     

ลูกหน้ีจากการจาํหน่ายเงินลงทุน      

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

 

15.3 เงินให้กู้ยมืระยะสัน้แก่บริษทัย่อย 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่บรษิัทย่อยในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563  

มดีงัน้ี 
 

 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2563 

 พนับาท 
  

มลูค่าตามบญัชตีน้งวด 701,001 

เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ 41,300 

เงนิรบัชาํระคนื (64,400) 

มลูค่าตามบญัชสีิน้งวด 677,901 

 

เงนิให้กู้ยมืแก่บรษิัทย่อยอยู่ในรปูของตัว๋สญัญาใช้เงนิในสกุลเงนิบาท โดยไม่คดิดอกเบี้ย มีกําหนดชําระคนืภายใน 

เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2564  



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 
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15 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 

15.4 เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษทัย่อย 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิใหกู้้ยืมระยะยาวแก่บรษิัทย่อยในระหว่างงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563  

มดีงัน้ี 
 

 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2563 

 พนับาท 
  

มลูค่าตามบญัชตีน้งวด 5,065,751 

เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ 544,258 

เงนิรบัชาํระคนื (56,421) 

ผลตา่งจากอตัราแลกเปลีย่น 124,010 

มลูต่าตามบญัชสีิน้งวด 5,677,598 

 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อยอยู่ในรูปสญัญาใหกู้ย้มืในสกุลเงนิเยน และสกุลเงนิบาท โดยไม่มกีารคดิดอกเบีย้ และ 

คดิดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ 4.3 และ 6.0 ต่อปี ตามลําดบั ซึ่งมกํีาหนดชําระคนืเมื่อทวงถามและมกํีาหนดชําระคนืภายในปี 

พ.ศ. 2564 ถงึ พ.ศ. 2569 
 

ผูบ้รหิารไม่มคีวามตัง้ใจที่จะเรยีกคนืเงนิให้กู้ยมืประเภทชําระคนืเมื่อทวงถามภายใน 12 เดอืนข้างหน้าจงึจดัประเภท

เป็นเงนิใหกู้ย้มืระยะยาว 

 

15.5 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบริษทัย่อย 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 
   

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย  22,500 22,500 

 

เงนิกู้ยืมระยะสัน้จากบรษิัทย่อยอยู่ในรูปของตัว๋สญัญาใช้เงนิที่มีกําหนดชําระคืนภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563  

โดยไมม่ดีอกเบีย้ 

 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 
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15 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

15.6 ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญัของกิจการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน  30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 18,043 15,420 12,359 10,855 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 791 686 791 686 

 18,834 16,106 13,150 11,541 

 

16 ภาระผกูพนั  

 

16.1 ภาระผกูพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

ภาระผูกพนัที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ในงบแสดง

ฐานะการเงนิซึง่ไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงัน้ี 

 

  

ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 สกลุเงิน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
    

โรงไฟฟ้า พนัดอลลาร์ 50,126 - 

โรงไฟฟ้า พนัเยน 17,728,020 - 

 

16.2 สญัญาขายไฟฟ้า 

 

ในระหว่างงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมสีญัญาขายไฟฟ้าเพิม่ขึน้ 1 สญัญานอกเหนือจาก

ทีเ่ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 33.1 ในงบการเงนิประจําปี พ.ศ. 2562 รายละเอยีดดงัน้ี  

 

ระบบผลติกระแสไฟฟ้า บรษิทั 
จํานวน กําลงัการผลติ อตัรารบัซื้อไฟฟ้า  อายุสญัญา 

สญัญา เมกะวตัต์ (บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง)  

ผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติยแ์บบ

ลอยน้ํา 

บรษิทัย่อย 1 8 รับซื้อไฟฟ้าแบบ Time of Use Rate 

(TOU) ตามอตัราค่าไฟฟ้า และค่า FT 

ทีก่ารไฟฟ้าส่วนภูมภิาคกําหนด 

อายุสญัญา 25 ปี 

นับตัง้แต่วนัจําหน่าย 

ไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์

 

 

 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 ภาระผกูพนั (ต่อ) 

 

16.3 ภาระผกูพนัและสญัญาท่ีมีสาระสาํคญั 

 

ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันและสัญญาที่มีสาระสําคัญที่

แตกต่างจากที่เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 33.3 ในงบการเงนิประจําปี พ.ศ. 2562 อย่างเป็นสาระสําคญั ยกเวน้สญัญาบรกิาร

สิง่อํานวยความสะดวกในอาคารสาํนักงานทีเ่พิม่ขึน้ระหว่างงวด  

 

จํานวนรวมของเงนิขัน้ตํ่าของภาระผกูพนัทัง้หมดทีต่อ้งจ่ายในอนาคต มดีงัน้ี 

 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2563 

 พนับาท 
  

ภายใน 1 ปี 5,822 

ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 11,663 

 17,485 

 

17 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 

การคํา้ประกนั 

 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2563 บรษิัทและบรษิทัย่อยมหีนังสอืคํ้าประกนัซึ่งออกโดยธนาคาร ในนามบรษิัทและบรษิัทย่อย

คงเหลือจํานวน 6 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 6 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเน่ืองกบัภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการ

ตามปกตธุิรกจิ 

 

18 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในรายงานข้อมูลทางการเงิน  

 

เมื่อวนัที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการซื้อหุ้นสามญัของบรษิัท เอริ์ธ เอ็นเนอร์จ ีซิสเต็มส์ จํากัด จํานวน 1,000,000 หุ้น 

คดิเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ในราคา 152.17 ล้านบาท เพื่อให้ได้มาซึ่งกิจการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพื้นดนิทีม่ขีนาดกําลงัการผลติรวม 5 เมกะวตัต ์การซื้อเงนิลงทุนดงักล่าวถอืเป็นการซื้อธุรกจิ 

 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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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”) มทีีอ่ยูต่ามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวด้งัน้ี 

 

เลขที ่725 อาคารเมโทรโพลศิ ชัน้ 19 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษิทั บรษิทัย่อยและการร่วมคา้ว่ากลุ่มกจิการ 

 

การประกอบธุรกิจของกลุ่มกิจการคือ การผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์และพลงังานชวีมวลให้แก่

ภาครฐัและเอกชน 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที ่ 

13 สงิหาคม พ.ศ. 2563 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลทีนํ่าเสนอน้ีไดร้บัการสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 

2 เกณฑใ์นการจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จดัทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง  

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และข้อกําหนดเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจดัทําขึ้นจากข้อมูลทางการเงิน

ระหว่างกาลภาษาไทยทีจ่ดัทําตามกฎหมาย ในกรณีทีม่เีน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้้อมลูทางการเงนิ

ระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

3 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ช้ในการจดัทํา 

งบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปน้ี 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคับใช้สําหรบัรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวันท่ี  

1 มกราคม พ.ศ. 2563 ท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจการ 
 

กลุ่มกจิการไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ต่อไปน้ีมาใชป้ฏบิตัเิป็นครัง้แรก ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
 

3.1.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ืองสญัญาเช่า (TFRS 16) 
 

3.1.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ทีเ่กีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิ มดีงัน้ี 
 

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9       เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธใิน 

        หน่วยงานต่างประเทศ 
 

3.2 ข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพ่ือลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศเมื่อวนัที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราว 

เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรบักิจการ 

ทีม่รีอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ผูบ้รหิารไดพ้จิารณาว่ากลุ่มกจิการไม่มรีายการทีม่สีาระสําคญัใดทีค่วรตอ้งเลอืกใชข้อ้ยกเวน้ 
 

4 การจดัประเภทรายการใหม่ 
 

กลุ่มกจิการไดป้รบัปรุงตวัเลขเปรยีบเทยีบเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงการนําเสนอขอ้มลูในงวดปัจจุบนั 
 

สรุปผลกระทบตอ่งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ มดีงัน้ี 
 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ตามท่ี รายการ ตามท่ี 

 แสดงไว้เดิม ปรบัปรงุ ปรบัปรงุใหม่ 

 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (48,827) 2,489 (46,338) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น - (2,489) (2,489) 
 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 การจดัประเภทรายการใหม่ (ต่อ) 

 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ี รายการ ตามท่ี 

 แสดงไว้เดิม ปรบัปรงุ ปรบัปรงุใหม่ 

 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (48,717) 23,638 (25,079) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น - (23,638) (23,638) 

 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ตามท่ี รายการ ตามท่ี 

 แสดงไว้เดิม ปรบัปรงุ ปรบัปรงุใหม่ 

 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (115,515) 4,366 (111,149) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น - (4,366) (4,366) 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ี รายการ ตามท่ี 

 แสดงไว้เดิม ปรบัปรงุ ปรบัปรงุใหม่ 

 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (151,581) 87,318 (64,263) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น - (87,318) (87,318) 

 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
 

กลุ่มกิจการได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิ (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9) และ 

ทีเ่กี่ยวกบัสญัญาเช่า (TFRS 16) มาถอืปฏบิตัโิดยปรบัปรุงยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 แต่กลุ่มกจิการไม่ไดท้ํา

การปรบัปรุงยอ้นหลงังบการเงนิทีแ่สดงเปรยีบเทยีบสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีพ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นแนวทางทีส่ามารถกระทําได้

ตามข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว ทัง้น้ีกลุ่มกิจการได้ทําการปรับปรุงรายการและ 

จดัประเภทรายการใหม่ตามขอ้กําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ในยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

ของงบแสดงฐานะการเงนิ 
 

การปรบัปรุงรายการแต่ละรายการในงบแสดงฐานะทางการเงนิจากการปรบัใชก้ลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกีย่วกบั

เครื่องมอืทางการเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) และมาตรฐานเรือ่งสญัญาเช่า (TFRS 16) เป็นครัง้แรกมดีงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ตามท่ีรายงานไว้เดิม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

ผลกระทบของ 

TAS 32 และ TFRS 9 

(หมายเหตุ 5.1) 

ผลกระทบของ

TFRS 16 

(หมายเหตุ 5.2) 

ตามท่ีปรบัปรงุใหม่ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  

พ.ศ. 2563  

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรพัย ์     
     

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 7,549,859 - (43,204) 7,506,655 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - - 251,666 251,666 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 1,623 - 3,495 5,118 
     

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ     
     

หน้ีสินหมุนเวียน     

เจา้หน้ีค่าก่อสรา้งและเจา้หน้ีอื่น (199,267) - 12,211 (187,056) 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าส่วนที ่     

   ถงึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี (7,195) - (13,821) (21,016) 
     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน     

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า (13,281) - (210,942) (224,223) 

หน้ีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ - (47,853) - (47,853) 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (28,067) - (3,220) (31,287) 

ประมาณการหน้ีสนิการรือ้     

   ถอนสนิทรพัย์ (2,583) - (23,586) (26,169) 
     

ส่วนของเจ้าของ     

กําไรสะสม (2,856,784) - 27,401 (2,829,383) 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ     

   - มูลค่ายุตธิรรมของอนุพนัธ์เพื่อ     

    ป้องกนัความเสีย่งกระแสเงนิสด - 47,853 - 47,853 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ีรายงานไว้เดิม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

ผลกระทบของ

TFRS 16 

(หมายเหตุ 5.2) 

ตามท่ีปรบัปรงุใหม่ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  

พ.ศ. 2563  

 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

สินทรพัย ์    
    

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน    

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 273,738 (18,866) 254,872 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - 34,463 34,463 
    

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ    
    

หน้ีสินหมุนเวียน    

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่    

   ถงึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี (2,720) (4,610) (7,330) 
    

หน้ีสินไม่หมุนเวียน    

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า (5,260) (11,740) (17,000) 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (3,112) (3,232) (6,344) 
    

ส่วนของเจ้าของ    

กําไรสะสม (359,343) 3,985 (355,358) 

 

5.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิมาถอืปฎิบตัคิรัง้แรก งบการเงนิของกลุ่มกจิการ

ไดร้บัผลกระทบอย่างมสีาระสาํคญัในเรื่องการทาํสญัญาอนุพนัธแ์ละกจิกรรมป้องกนัความเสีย่ง 

 

ผลกระทบทีม่ตี่อองคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 พนับาท 
  

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 - 

การบญัชป้ีองกนัความเสีย่งและสญัญาอนุพนัธ ์ 47,853 

องคป์ระกอบอืน่ของส่วนของเจา้ของ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563  47,853 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

5.1 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 

การจดัประเภทและการวดัมลูค่า 

 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (วนัทีถ่ือปฏิบัติครัง้แรก) ผู้บรหิารของกลุ่มกิจการได้ประเมนิโมเดลธุรกิจที่ใช้จดัการ

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิของกลุ่มกจิการ และจดัประเภทรายการสนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 

มูลค่ายุติธรรม - 

ผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย รวม 

สินทรพัยท์างการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - 643,594 643,594 

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จํากดัในการเบกิใช ้ - 53,104 53,104 

เงนิลงทุนชัว่คราว 220,650 464 221,114 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอืน่ - 405,581 405,581 

 220,650 1,102,743 1,323,393 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 

มูลค่ายุติธรรม - 

สญัญาอนุพนัธ์ 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย รวม 

หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ -    98,470  98,470  

เจา้หน้ีค่าก่อสรา้งและเจา้หน้ีอื่น -    199,267  199,267  

เจา้หน้ีค่าสทิธใินสญัญาซื้อขายไฟฟ้า -    75,385  75,385  

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า -    245,239 245,239 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ -    6,474,190  6,474,190  

หุน้กู ้ -    3,294,826  3,294,826  

หน้ีสนิสญัญาอนุพนัธ ์ 47,853  -    47,853  

 47,853  10,387,377  10,435,230 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

5.1 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

มูลค่ายุติธรรม - 

ผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย รวม 

สินทรพัยท์างการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 พนับาท พนับาท พนับาท 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - 43,844  43,844  

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จํากดัในการเบกิใช ้ - 27,279  27,279  

เงนิลงทุนชัว่คราว 220,650 464 221,114 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอืน่ - 262,770  262,770  

ลูกหน้ีจากการจําหน่ายเงนิลงทุน - 1,383,683  1,383,683  

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย - 701,001  701,001  

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย - 5,065,751  5,065,751  

 220,650 7,484,792  7,705,442  

 

 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 ราคาทุนตดัจาํหน่าย 

หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 พนับาท 
  

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 98,470  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 45,969  

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย 22,500  

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 2,563,956  

หุน้กู ้ 3,294,826  

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 24,330  

 6,050,051  

 

การบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง 

 

กลุ่มกจิการมรีายการสญัญาอนุพนัธด์งัต่อไปน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 พนับาท 
  

หน้ีสินไม่หมุนเวียน  

สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ - การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด 47,853  



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

19 

 

5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

5.2 สญัญาเช่า 

 

กลุ่มกจิการได้นํา TFRS 16 มาถอืปฏิบตัิ โดยการรบัรูห้น้ีสนิตามสญัญาเช่าสําหรบัสญัญาเช่าทีไ่ดเ้คยถูกจดัประเภท

เป็นสญัญาเช่าดําเนินงานตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 17 (TAS 17) เรื่อง สญัญาเช่า ทัง้น้ี หน้ีสนิตามสญัญาเช่า  

ณ วนัทีนํ่า TFRS 16 มาถอืปฏบิตัดิงักล่าวจะรบัรูด้ว้ยมูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสนิทีจ่ะตอ้งชําระ คดิลดดว้ยอตัรากูย้มืส่วนเพิม่ 

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยอตัรากูย้มืส่วนเพิม่ถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักทีก่ลุ่มกจิการนํามาใชใ้นการคดิลดดงักล่าว 

อยู่ระหว่างรอ้ยละ 0.47 ถงึ รอ้ยละ 4.89 

 

 ข้อมูลทางการเงิน 

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 
   

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดําเนินงานทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้ 

   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  

 

206,840  10,834  

ผลกระทบจากอตัราดอกเบีย้การกู้ยมืส่วนเพิม่ของผูเ้ชา่  

   ณ วนัทีนํ่าใชเ้ป็นครัง้แรก (61,531) (1,234) 

บวก:  หน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิทีไ่ดร้บัรู ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  

   พ.ศ. 2562 20,476  7,980  

บวก: รายการปรบัปรุงทีเ่กีย่วกบัการต่อสญัญาเช่า 112,400  10,872  

หกั: สญัญาเช่าระยะสัน้ทีร่บัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายตามวธิเีสน้ตรง  (29,245) (685) 

หกั: สญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าตํ่าทีร่บัรูเ้ป็นค่าใชจ่้าย 

   ตามวธิเีสน้ตรง  (3,701) (3,437) 

 245,239 24,330 

   

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563   

   

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - ส่วนทีห่มุนเวยีน 21,016  7,330  

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 224,223  17,000  

 245,239  24,330  

 

กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัย์สทิธกิารใชเ้สมอืนหน่ึงว่ากลุ่มกจิการไดนํ้า TFRS 16 มาถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัเริม่ตน้สญัญาเช่านัน้  

ปรบัปรุงด้วยยอดยกมาของจํานวนเงินค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า หรอื ค่าเช่าค้างชําระที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ทัง้น้ี กลุ่มกิจการไม่มสีญัญาเช่าที่เป็นสญัญาที่สร้างภาระที่ต้องนํามาปรบัปรุงกับ

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ณ วนัทีนํ่า TFRS 16 มาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก 
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5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

5.2 สญัญาเช่า (ต่อ) 

 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีร่บัรู ้เป็นการเช่าสนิทรพัย์ดงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน  

พ.ศ. 2563 

1 มกราคม  

พ.ศ. 2563 

30 มิถนุายน  

พ.ศ. 2563 

1 มกราคม  

พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

อสงัหารมิทรพัย์ 213,020 213,776 11,484 13,434 

ยานพาหนะ 35,123 37,890  20,320 21,029  

รวมสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 248,143 251,666  31,804 34,463  

 

ในการนํา TFRS 16 มาถือปฏิบัติเป็นครัง้แรกนั ้นกับสัญญาเช่าที่กลุ่มกิจการมีอยู่ ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563  

กลุ่มกจิการไดเ้ลอืกใชว้ธิผ่ีอนปรนในทางปฏบิตัติามมาตรฐานดงัน้ี 

 

• ใชอ้ตัราคดิลดอตัราเดยีวสาํหรบักลุ่มสญัญาเช่าสนิทรพัยอ์า้งองิทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัอย่างสมเหตสุมผล 

• พจิารณาว่าสญัญาเช่าเป็นสญัญาทีส่รา้งภาระหรอืไม่ตามการประเมนิก่อนนํา TFRS 16 มาถอืปฏบิตั ิ

• ถอืว่าสญัญาเช่าดําเนินงานทีม่อีายุสญัญาเช่าคงเหลือน้อยกว่า 12 เดอืนนับจากวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็น

สญัญาเช่าระยะสัน้ 

• ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเริม่แรกในการวดัมลูค่าสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้

• ใชข้อ้เทจ็จรงิที่ทราบภายหลงัในการกําหนดอายุสญัญาเช่า ในกรณีทีส่ญัญาใหส้ทิธเิลอืกขยายอายุสญัญาเช่าหรอื

ยกเลกิสญัญาเช่า 

• เลอืกทีจ่ะไม่พจิารณาใหม่ว่าสญัญาต่าง ๆ เขา้เงื่อนไขของสญัญาเช่าตาม TFRS 16 หรอืไม่ โดยยดึตามการพจิารณา

ของมาตรฐานการบญัชแีละการตีความมาตรฐานการบญัชฉีบบัเดมิ คอื TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง การประเมนิว่า

ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเชา่หรอืไม่ 

 

5.3 นโยบายการบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการนํากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

และมาตรฐานเร่ืองสญัญาเช่ามาถือปฏิบติั  

 

เงนิลงทนุและสนิทรพัยท์างการเงนิอื่น 

 

การจดัประเภทและการวดัมลูค่า 

 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงัน้ี 

 

• สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 

• สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย (Amortised cost) 
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5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

5.3 นโยบายการบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการนํากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

และมาตรฐานเร่ืองสญัญาเช่ามาถือปฏิบติั (ต่อ) 

 

กลุ่มกิจการรบัรูส้ ินทรพัย์ทางการเงินในวนัซื้อขายด้วยมูลค่ายุติธรรม บวกด้วยต้นทุนการทํารายการซึ่งเกี่ยวข้อง

โดยตรงกับการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ทางการเงนิ ยกเว้นสินทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน  

ซึง่กลุ่มกจิการจะรบัรูต้น้ทนุการทํารายการในกําไรหรอืขาดทนุ 

 

กลุ่มกิจการพิจารณาลักษณะของกระแสเงินสดโดยรวมของสินทรพัย์ทางการเงนิซึ่งมีอนุพันธ์แฝง (Embedded 

derivatives) เพื่อพจิารณาว่าเขา้เงื่อนไขการจ่ายชาํระดว้ยเงนิตน้และดอกเบีย้หรอืไม่ 

 

ตราสารหน้ี 

 

การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหน้ีจะพจิารณาจากโมเดลธุรกจิ (Business model) ในการจดัการสนิทรพัย์ทางการเงนิ

และจากลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญา โดยจดัเป็น 3 ประเภทตามลกัษณะการวดัมลูค่า ดงัน้ี 

 

- ราคาทุนตดัจดัหน่าย: สนิทรพัย์ทีก่ลุ่มกจิการถอืไวเ้พื่อรบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญาทีม่ลีกัษณะของเงนิต้นและ

ดอกเบี้ย (SPPI) จะรบัรู้ด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย รายได้ดอกเบี้ยจะรบัรู้ตามวธิีอตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิและแสดง

รวมอยู่ในรายไดอ้ื่น กําไรหรอืขาดทุนจากการตดัรายการและกําไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนจะรบัรูใ้นรายการ

กําไรหรอืขาดทุนอื่น ส่วนรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้ป็นรายการแยกต่างหาก 

- มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI): สนิทรพัย์ทีก่ลุ่มกจิการถอืไวเ้พื่อรบัชําระกระแสเงนิสดตาม

สญัญาที่มลีกัษณะของเงนิต้นและดอกเบี้ย (SPPI) และถือไว้เพื่อขาย จะรบัรูด้ว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น การเปลีย่นแปลงในมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยท์างการเงนิกลุ่มน้ีจะรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

ยกเวน้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรบัรู้เป็นรายการแยกต่างหาก รายได้ดอกเบี้ยจะรบัรู้ในส่วนของรายได ้

ทางการเงนิ และกําไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนซึ่งจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนอื่น กําไรหรอืขาดทุนทีร่บัรูส้ะสม

อยู่ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะถูกจดัประเภทใหม่มายงักําไรหรอืขาดทุนเมื่อมกีารตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิ

ดงักล่าว  

- มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL): สนิทรพัย์ที่กลุ่มกิจการถือไว้ที่ไม่เข้าเงื่อนไขการวดัมูลค่าแบบราคาทุน 

ตัดจําหน่าย และมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จะถูกรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน  

โดยกําไรหรอืขาดทุนจากการวดัมลูค่าภายหลงัการรบัรูเ้ริม่แรกจะแสดงรวมอยู่ในกําไรหรอืขาดทุนอื่น 

 

กลุ่มกจิการโอนจดัประเภทตราสารหน้ีเมือ่โมเดลธุรกจิ (Business model) ในการจดัการสนิทรพัยท์างการเงนิเปลี่ยนไป

เท่านัน้ 
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5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

5.3 นโยบายการบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการนํากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

และมาตรฐานเร่ืองสญัญาเช่ามาถือปฏิบติั (ต่อ) 

 

การดอ้ยค่า 

 

ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการตอ้งพจิารณาและรบัรูผ้ลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ โดยรวม 

การคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward looking) ของสนิทรพัย์ทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารหน้ีที่วดัมูลค่าด้วยวธิี

มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นและดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย ซึ่งวธิกีารวดัมูลค่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่านัน้

ขึน้อยู่กบัว่ามกีารเพิม่ขึน้ของความเสีย่งดา้นเครดติของสนิทรพัย์หรอืไม่ ยกเวน้การดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้สนิทรพัย ์

ทีเ่กดิจากสญัญา และลูกหน้ีตามสญัญาเช่า ซึ่งกลุ่มกจิการเลอืกใช้วธิกีารอย่างง่ายในการพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่า 

 

สญัญาอนุพนัธแ์ละกจิกรรมป้องกนัความเสีย่ง 

 

กลุ่มกิจการรบัรู้รายการสัญญาอนุพันธ์เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่เข้าทําสัญญาและวัดมูลค่าต่อมา 

ในภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การบญัชสีําหรบัการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรม 

ในภายหลงัขึ้นอยู่กบัว่ากลุ่มกิจการได้กําหนดให้สญัญาอนุพนัธ์ดงักล่าวเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกนัความเสีย่งหรอืไม่

รวมทัง้ ลกัษณะของรายการทีม่กีารป้องกนัความเสีย่ง กลุ่มกจิการกําหนดใหส้ญัญาอนุพนัธ์ส่วนหน่ึงเป็นเครื่องมอืทีใ่ช้

ป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดของรายการสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่รบัรู้รายการแล้ว หรือรายการ 

ทีค่าดการณ์ทีม่คีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสงูมาก (การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด) 

 

ณ วนัที่รบัรู้ความสมัพนัธ์ในการป้องกนัความเสีย่ง กลุ่มกิจการมกีารจดัทําเอกสารทีร่ะบุความสมัพนัธท์างเศรษฐกจิ

ระหว่างเครื่องมอืทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่งและรายการทีม่กีารป้องกนัความเสีย่ง ซึ่งรวมถงึการเปลีย่นแปลงในกระแสเงนิสด

ของเครื่องมอืที่ใช้ป้องกนัความเสีย่งที่คาดว่าจะชดเชยการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงนิสดของรายการที่มกีารป้องกัน

ความเสีย่ง กลุ่มกจิการจดัทําเอกสารเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องการบรหิารความเสีย่งและกลยุทธ์ทีนํ่ามาใชใ้นการจดัการ

กบัรายการทีม่คีวามเสีย่ง 
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5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

5.3 นโยบายการบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการนํากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

และมาตรฐานเร่ืองสญัญาเช่ามาถือปฏิบติั (ต่อ) 

 

สญัญาอนุพนัธแ์ละกจิกรรมป้องกนัความเสีย่ง (ต่อ) 

 

มูลค่ายุตธิรรมของสญัญาอนุพนัธ์ทีใ่ช้ป้องกนัความเสีย่งทัง้จํานวนไดม้กีารจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนหรอื

หน้ีสนิไม่หมุนเวยีนเมื่อระยะเวลาจนถงึวนัครบกําหนดของรายการทีม่กีารป้องกนัความเสีย่งมจํีานวนมากกว่า 12 เดอืน 

และจดัประเภทเป็นสินทรพัย์หมุนเวียนหรอืหน้ีสินหมุนเวียนเมื่อระยะเวลาจนถึงวันครบกําหนดของรายการที่ม ี

การป้องกันความเสี่ยงมีจํานวนไม่เกิน 12 เดอืน กลุ่มกิจการจดัประเภทสญัญาอนุพนัธ์ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามการบัญชี

ป้องกันความเสี่ยงเป็นสินทรพัย์ไม่หมุนเวียนหรอืหน้ีสินไม่หมุนเวียนเมื่อระยะเวลาจนถึงวนัครบกําหนดมีจํานวน

มากกว่า 12 เดอืน และจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์หมุนเวยีนหรอืหน้ีสนิหมุนเวยีนเมื่อระยะเวลาจนถึงวนัครบกําหนดมี

จํานวนไม่เกนิ 12 เดอืน 

 

ก) การป้องกนัความเสีย่งกระแสเงนิสดทีเ่ขา้เงื่อนไขของการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง 

 

กลุ่มกจิการรบัรูส้่วนที่มปีระสทิธผิลของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของสญัญาอนุพนัธ์ซึ่งมกีารกําหนดและ 

เข้าเงื่อนไขของการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดในสํารองรายการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด  

ซึ่งรวมอยู่ในส่วนของเจา้ของ และรบัรูกํ้าไรหรอืขาดทุนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัส่วนทีไ่ม่มปีระสทิธผิลในกําไรหรอืขาดทุน

ทนัททีีเ่กดิขึน้ซึง่แสดงรวมอยู่ในรายการกําไรหรอืขาดทุนอื่น 

 

เมื่อมีการใช้สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในการป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคต 

โดยทัว่ไปกลุ่มกจิการกําหนดใหก้ารเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของสญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า

ขององค์ประกอบราคาปัจจุบนัเท่านัน้ทีเ่ป็นเครื่องมอืทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่ง และรบัรูกํ้าไรหรอืขาดทุนในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัส่วนที่มีประสทิธิผลของการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบราคาปัจจุบันของสญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ

ล่วงหน้าในสํารองรายการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงนิสด ซึ่งรวมอยู่ในส่วนของเจ้าของกลุ่มกิจการรบัรู ้

การเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบราคาล่วงหน้าของสญัญา ซึ่งเกี่ยวข้องกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง 

(องค์ประกอบราคาล่วงหน้าที่สอดคล้องกนั) เป็นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในส่วนของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า

ยุตธิรรมของสญัญาอนุพนัธเ์พื่อป้องกนัความเสีย่งซึง่แสดงรวมอยู่ในส่วนของเจา้ของ ในบางกรณี กลุ่มกจิการอาจ

กําหนดใหก้ารเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของสญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าทัง้จํานวน (รวมทัง้

องคป์ระกอบราคาล่วงหน้า) เป็นเครื่องมอืทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่ง และรบัรูส้่วนทีม่ปีระสทิธผิลของการเปลีย่นแปลง

ในมูลค่ายุตธิรรมของสญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าทัง้จํานวนในสํารองการป้องกนัความเสีย่งใน

กระแสเงนิสดซึง่รวมอยู่ในส่วนของเจา้ของ 

 

จํานวนที่สะสมในส่วนของเจ้าของจะมีการจัดประเภทรายการเป็นกําไรหรือขาดทุนในงวดที่กลุ่มกิจการรบัรู้

รายการที่มกีารป้องกนัความเสี่ยงเป็นกําไรหรอืขาดทุน กําไรหรอืขาดทุนที่เกี่ยวข้องกบัส่วนทีม่ปีระสทิธผิลของ

การป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ยของสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนภายใต้

ตน้ทุนทางการเงนิเมือ่กลุ่มกจิการรบัรูด้อกเบีย้จ่ายของเงนิกูย้มืทีม่กีารป้องกนัความเสีย่ง 
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5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

5.3 นโยบายการบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการนํากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

และมาตรฐานเร่ืองสญัญาเช่ามาถือปฏิบติั (ต่อ) 

 

สญัญาอนุพนัธแ์ละกจิกรรมป้องกนัความเสีย่ง (ต่อ) 

 

ก) การป้องกนัความเสีย่งกระแสเงนิสดทีเ่ขา้เงื่อนไขของการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง (ต่อ) 

 

เมื่อเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงนัน้สิ้นสุดอายุ มีการจําหน่ายหรอืยกเลิก หรอืเมื่อการป้องกันความเสี่ยง

ดงักล่าวไม่เขา้เงื่อนไขของการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งอกีต่อไป รายการกําไรหรอืขาดทุนและตน้ทุนในการป้องกนั

ความเสีย่งที่สะสมและเคยแสดงรวมไวใ้นส่วนของเจา้ของจะยงัคงไวใ้นส่วนของเจา้ของตามเดมิจนกระทัง่เกดิรายการ

ทีค่าดการณ์ เมื่อรายการทีค่าดการณ์ไมค่าดว่าจะเกดิอกีต่อไป กลุ่มกจิการจะจดัประเภทรายการกําไรหรอืขาดทุน

และตน้ทนุในการป้องกนัความเสีย่งทีส่ะสมและเคยแสดงรวมไวใ้นส่วนของเจา้ของเป็นกําไรหรอืขาดทุนทนัท ี

 

ข) สญัญาอนุพนัธท์ีไ่ม่เขา้เงื่อนไขของการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง 

 

สญัญาอนุพนัธ์บางตัวทีไ่ม่เข้าเงื่อนไขของการบัญชป้ีองกนัความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสญัญา

อนุพนัธท์ีไ่ม่เขา้เงื่อนไขของการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งจะถูกรบัรูท้นัทใีนกําไรหรอืขาดทุน 

 

สญัญาเช่า 

 

ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการรบัรู้สญัญาเช่าเมื่อกลุ่มกิจการสามารถเข้าถงึสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่า  

เป็นสนิทรพัย์สทิธิการใช้ และหน้ีสินตามสญัญาเช่า โดยค่าเช่าที่ชําระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชําระหน้ีสนิและต้นทุน

ทางการเงนิ โดยต้นทุนทางการเงนิจะรบัรู้ในกําไรหรอืขาดทุนตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าด้วยอตัราดอกเบี้ยคงที่จาก

ยอดหน้ีสนิตามสญัญาเช่าที่คงเหลอือยู่ กลุ่มกิจการคดิค่าเสื่อมราคาสนิทรพัย์สทิธิการใชต้ามวธิเีสน้ตรงตามอายุทีส่ ัน้

กว่าระหว่างอายุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลาการเช่า 

 

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของค่าเช่าจ่าย ซึง่ประกอบไปดว้ย 

 

• ค่าเช่าคงทีสุ่ทธดิว้ยเงนิจูงใจคา้งรบั 

• ค่าเช่าผนัแปรทีอ่า้งองิจากอตัราหรอืดชันี  

• มลูค่าทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื 

• ราคาสทิธเิลอืกซื้อหากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิและ 

• ค่าปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการทีก่ลุ่มกจิการคาดว่าจะยกเลกิสญัญานัน้ 
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5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

5.3 นโยบายการบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการนํากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

และมาตรฐานเร่ืองสญัญาเช่ามาถือปฏิบติั (ต่อ) 

 

สญัญาเช่า (ต่อ) 

 

กลุ่มกจิการจะคดิลดค่าเช่าจ่ายขา้งต้นดว้ยอตัราดอกเบีย้โดยนัยตามสญัญา หากไม่สามารถหาอตัราดอกเบีย้โดยนัยได ้ 

กลุ่มกิจการจะคดิลดดว้ยอตัราการกู้ยมืส่วนเพิม่ของผู้เช่า ซึ่งกค็อือตัราทีส่ะท้อนถึงการกู้ยมื เพื่อให้ไดม้าซึ่งสนิทรพัย ์

ทีม่มีลูค่าใกลเ้คยีงกนั ในสภาวะเศรษฐกจิ อายุสญัญา และเงื่อนไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 

 

ตน้ทุนสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ประกอบดว้ย 

 

• สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้ว้ยจํานวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า  

• ค่าเชา่จ่ายทีไ่ดช้าํระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัทําสญัญา สทุธจิากเงนิจูงใจทีไ่ดร้บัตามสญัญาเช่า  

• ตน้ทนุทางตรงเริม่แรก และ 

• ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์ 

 

ค่าเช่าทีจ่่ายตามสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าสนิทรพัยท์ีม่มีลูค่าตํ่าจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายตามวธิเีสน้ตรง สญัญาเช่า

ระยะสัน้คือสญัญาเช่าที่มอีายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน สินทรพัย์ที่มีมูลค่าตํ่าประกอบด้วยอุปกรณ์

สาํนักงานขนาดเลก็ 

 

6 การประมาณการ 

 

ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารต้องใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการ และข้อสมมติทีม่ผีลกระทบต่อการนํา

นโยบายการบญัชมีาใช ้และจํานวนเงนิของสนิทรพัย์และหน้ีสนิ รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างจากประมาณการ 

 

7 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 

กลุ่มกิจการดําเนินธุรกิจในการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานชวีมวล โดยดําเนินธุรกิจ 

ในประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่ น กลุ่มกิจการเปิดเผยส่วนงานที่รายงานโดยจําแนกส่วนงานตามภูมศิาสตร์ ได้แก่ส่วนงาน 

ในประเทศไทยและในต่างประเทศ ส่วนงานดําเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในทีนํ่าเสนอใหผู้ม้อีํานาจ

ตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดําเนินงาน ซึง่ไดแ้ก่ ประธานกรรมการบรหิารและคณะกรรมการบรหิาร 
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7 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 

ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานภมิูศาสตร ์

 

 สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน (ลา้นบาท) 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ตดัรายการระหวา่งกนั รวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
           

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 657.84 533.94 165.92 160.18 823.76 694.12 (33.32) (22.09) 790.44 672.03 

รายไดอ้ื่น 13.82 20.14 1.61 1.77 15.43 21.91 (8.61) (1.64) 6.82 20.27 

รายไดเ้งนิปันผล 299.60 328.23 - - 299.60 328.23 (299.60) (328.23) - - 

ตน้ทุนการดาํเนินงาน (388.80) (333.13) (108.63) (94.12) (497.43) (427.25) (2.57) 7.60 (500.00) (419.65) 

กําไรจากการดําเนนิงาน 582.46 549.18 58.90 67.83 641.36 617.01 (344.10) (344.36) 297.26 272.65 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (166.59) (99.55) (28.92) (25.62) (195.51) (125.17) 35.70 14.02 (159.81) (111.15) 

กําไร(ขาดทุน)ก่อนหกัตน้ทุนทางการเงนิ และภาษเีงนิได ้ 415.87 449.63 29.98 42.21 445.85 491.84 (308.40) (330.34) 137.45 161.50 

ตน้ทุนทางการเงนิ (197.27) (207.92) (23.97) (21.90) (221.24) (229.82) 65.59 115.93 (155.65) (113.89) 

กําไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่น 30.33 (66.50) (3.10) (0.16) 27.23 (66.66) (98.35) 62.29 (71.12) (4.37) 

ส่วนแบ่งกําไรจากการรว่มคา้ 338.58 333.76 - - 338.58 333.76 - - 338.58 333.76 

ผลการดําเนินงานก่อนภาษเีงนิได ้ 587.51 508.97 2.91 20.15 590.42 529.12 (341.16) (152.12) 249.26 377.00 

ภาษเีงนิได ้ 0.70 0.88 (0.65) (0.02) 0.05 0.86 - - 0.05 0.86 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 588.21 509.85 2.26 20.13 590.47 529.98 (341.16) (152.12) 249.31 377.86 

           

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้           

เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time)         767.33 648.01 

ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time)         23.11 24.02 

รวมรายได้         790.44 672.03 

รวมสินทรพัย ์         17,564.26 15,102.03 

รวมหน้ีสิน         11,790.38 10,059.06 
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หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

27 

 

8 เงินลงทุนชัว่คราว 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนชัว่คราวสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  หลกัทรพัยท่ี์ถือไว้  

 หลกัทรพัยเ์พ่ือค้า 

จนครบกาํหนด

ภายใน 1 ปี รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 220,650 464 221,114 

ซื้อหลกัทรพัย์ 520,000 2 520,002 

ขายหลกัทรพัย์ (740,152) - (740,152) 

การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรม (498) - (498) 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ - 466 466 

 

9 ลูกหน้ีการค้า 

 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ลูกหน้ีการค้าซึ่งแสดงรวมในรายการลูกหน้ีการค้าและ 

ลูกหน้ีอืน่ในงบแสดงฐานะการเงนิสามารถวเิคราะหต์ามอายุหน้ีทีค่า้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 
   

ยงัไม่ถงึกําหนดชาํระ 255,626 237,262 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู - - 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธ ิ 255,626 237,262 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 
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10 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเงินลงทุนในการร่วมค้า 

 

10.1 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 

การลงทุนเพ่ิมภายใต้ บริษทั โซล่าร ์วิซิเบิล จาํกดั 

 

เงินลงทุนใน บริษทั บีพี เทรดด้ิง (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

วนัที ่12 มถุินายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการซื้อหุน้สามญัของบรษิัท บพี ีเทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จํากดั จํานวน 8,000 หุ้น 

คดิเป็นรอ้ยละ 80 ของทุนจดทะเบียนในราคา 53.2 ล้านบาท เพื่อให้ได้มาซึ่งกิจการที่มสีญัญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรง 

เพื่อขายให้กับลูกค้าเอกชน (Private PPA) ของโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ํา 

ในเขตนิคมอุตสาหกรรมกบนิทรบ์ุร ีการซื้อเงนิลงทุนดงักล่าวถอืเป็นการซื้อสนิทรพัย ์

 

ตารางต่อไปน้ีสรุปสิง่ตอบแทนทีจ่่ายซื้อ บรษิทั บพี ีเทรดดิง้ (ประเทศไทย) จํากดั และจํานวนสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีไ่ดม้า

ซึง่รบัรู ้ณ วนัทีซ่ื้อสนิทรพัย ์

 

ส่ิงตอบแทนท่ีจ่าย พนับาท 
  

เงนิสด 20,950 

ค่าหุน้คา้งชาํระ 32,250 

สิง่ตอบแทนทัง้หมด 53,200 

 

มูลค่าท่ีรบัรู ้ณ วนัท่ีซ้ือสาํหรบัสินทรพัยท่ี์ได้มาและหน้ีสินท่ีรบัมา พนับาท 

  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 735 

สทิธใินสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 52,612 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม (147) 

รวม 53,200 

 

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัการซื้อบรษิัทย่อยจํานวน 24.75 ล้านบาท รบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในการบรหิารในงบการเงนิรวม

สาํหรบังวดสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 
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10 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 
 

10.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในการร่วมค้า 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในการร่วมค้าสําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562  

มดีงัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 1,840,055 1,787,087 350,000 350,000 

ส่วนแบ่งกําไร 338,579 333,764 - - 

เงนิปันผลรบั (299,600) (316,400) - - 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 1,879,034 1,804,451 350,000 350,000 
 

บรษิทั ไทย โซล่าร ์รนิีวเอเบลิ จํากดั ซึง่เป็นการร่วมคา้ ไดนํ้าใบหุน้ของเงนิลงทุนในบรษิทั สยาม โซล่าร์ เอน็เนอรย์ี ่1 จํากดั 

ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย ทีม่รีาคาตามบญัช ี1,080 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ .ศ . 2562 : 1,080 ล้านบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อ

ทีบ่รษิทัย่อยได้รบัจากธนาคารพาณิชย์ และบรษิัท สยาม โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่1 จํากดั ไดนํ้าทีด่นิและสิง่ปลูกสร้างและ

เครื่องจกัรทีม่มีูลค่าตามบญัชจํีานวน 4,638.95 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ .ศ . 2562 : 4,754.92 ลา้นบาท) และเงนิฝากธนาคาร

จํานวน 362 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ .ศ . 2562 : 360 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัจากธนาคารพาณิชย ์
 

11 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

การเปลี่ยนแปลงของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนสําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563  

มดีงัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน อาคาร สินทรพัย ์ ท่ีดิน อาคาร สินทรพัย ์

 และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ราคาตามบญัชสีุทธติ้นงวดตามทีร่ายงานไวเ้ดมิ 7,549,859 4,669,898 273,738 7,057 

การจดัประเภทรายการใหม่จากการนํา     

   มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม ่     

   มาถอืปฏบิตั ิ(หมายเหตุ 5) (43,204) - (18,866) - 

ราคาตามบญัชสีุทธติน้งวดตามทีป่รบัปรุงใหม่ 7,506,655 4,669,898 254,872 7,057 
     

การไดม้าซึง่สนิทรพัยข์อง     

   บรษิทัย่อย (หมายเหตุ 10.1) - 52,612 - - 

ซื้อสนิทรพัย ์ 956,587 47,362 1,515 - 

จําหน่าย - สุทธ ิ (7,900) - - - 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย (150,985) (28,382) (2,684) (1,000) 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (14,310) - - - 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น 119,241 134,475 - - 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 8,409,288 4,875,965 253,703 6,057 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 
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11 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (ต่อ) 

 

ตน้ทุนการกู้ยมืจํานวน 15.06 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 20.34 ล้านบาท) ไดร้วมเป็นราคาทุนของทีด่นิ อาคาร และ

อุปกรณ์ที่ซื้อเพิ่มในระหว่างงวด ต้นทุนการกู้ยืมเกิดจากเงินกู้ยืมที่ยืมมาเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ได้บันทึกเป็นต้นทุน 

ของสนิทรพัย์และรวมอยู่ในรายการซื้อ กลุ่มกิจการใชอ้ตัราการตัง้ขึน้เป็นทุนรอ้ยละ 3.01 ถงึรอ้ยละ 4.58 ต่อปี (31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 3.01 ถึงร้อยละ 4.58 ต่อปี) ในการคํานวณต้นทุนที่รวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์ อตัราตัง้ขึ้นเป็นทุน

ดงักล่าวเป็นอตัราตน้ทุนการกูย้มืทีเ่กดิจรงิจากเงนิกูย้มืทีใ่ชเ้ป็นเงนิทุนในการก่อสรา้งโครงการ 

 

ต้นทุนการกู้ยืมจํานวน 47.28 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 : 187.91 ล้านบาท) ได้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์

ไม่มีตวัตนที่ซื้อเพิ่มในระหว่างงวด ต้นทุนการกู้ยมืเกิดจากเงนิกู้ยมืที่ยมืมาเฉพาะเพื่อการดําเนินการที่จําเป็นในการพฒันา

โครงการโรงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ไดต้ามประสงค์ ได้บนัทึกเป็นต้นทุนของสนิทรพัย์และรวมอยู่ในรายการซื้อ  

กลุ่มกจิการใชอ้ตัราการตัง้ขึน้เป็นทุนรอ้ยละ 3.01 ถงึรอ้ยละ 4.58 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 3.01 ถงึรอ้ยละ 4.58 ต่อปี) 

ในการคํานวณต้นทุนที่รวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์ อตัราการตัง้ขึน้เป็นทุนทีใ่ชเ้ป็นเงนิทุนในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า

ดงักล่าวประกอบด้วยอตัราต้นทุนการกู้ยมืที่เกิดจรงิจากเงนิกู้ยมืและผลต่างระหว่างอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืของสกุลเงนิที่ใช้

ดําเนินงานและอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืของสกุลเงนิต่างประเทศ 

 

ทีด่นิ อาคาร และ อุปกรณ์ที่มมีูลค่าสุทธติามบญัชจํีานวน 6,854 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 4,783 ล้านบาท) ไดนํ้าไป

คํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัจากธนาคารพาณิชย ์

 

12 เงินกู้ยืม 

 

12.1 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินสําหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 พนับาท 
  

ราคาตามบญัชตีน้งวด  98,470 

กระแสเงนิสดเขา้(ออก) :  

กูเ้พิม่ 1,280,000 

จ่ายคนืเงนิกูย้มื (1,050,000) 

ส่วนลดตัว๋เงนิจ่าย (2,370) 
  

รายการทีไ่ม่ใชเ่งนิสด :  

ตดัจําหน่ายส่วนลดตัว๋เงนิจ่าย 3,267 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด 329,367 

 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

12.2 เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิสําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 
   

ราคาตามบญัชตีน้งวด  6,474,190 2,563,956 

กระแสเงนิสดเขา้ (ออก) :   

กูเ้พิม่ 1,290,279 370,000 

ค่าธรรมเนียมทางการเงนิ (84,835) (1,013) 

จ่ายคนืเงนิกูย้มื (518,763) (169,835) 
   

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด :   

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น 149,960 79,031 

ตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงนิ 8,509 2,222 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด 7,319,340 2,844,361 

 

เมื่อวนัที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ทําสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงนิแห่งหน่ึง วงเงินรวม 

28,691.25 ล้านเยน เทยีบเท่า 8,776.19 ล้านบาท โดยมอีตัราดอกเบี้ย TIBOR + 2.75% มกํีาหนดชาํระคนืเงนิตน้งวด

แรกเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 6 เดอืนนับจากวนัจําหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์และงวดต่อๆ ไปทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืน 

โดยจะชาํระคนืทัง้หมดภายในเดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2581 

 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิของกลุ่มบรษิทัถูกคํ้าประกนัโดยการจํานําและโอนสทิธบิญัชเีงนิฝากธนาคารของ

กลุ่มกจิการ การจํานองและจํานําทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งและเครื่องจกัรของกลุ่มกจิการ การโอนสทิธเิรยีกรอ้งตามสญัญา

ของโครงการทัง้หมดของกลุ่มกิจการ การจํานําหุ้นของบริษัทย่อยบางส่วน การจํานําหุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัท  

พ.ี เอม็. เอน็เนอรย์ี ่จํากดั หุน้ของบรษิทัย่อย และสทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผลจากบรษิทัย่อย และบรษิทัทีค่วบคุมร่วมกนั 

 

ภายใตส้ญัญาเงนิกู ้กลุ่มกจิการต้องปฏบิตัติามเงื่อนไขทางการเงนิบางประการทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญา เช่น การจ่ายเงนิปันผล

การลดทุนเรอืนหุน้ การควบหรอืรวมกจิการกบันิตบิุคคลอืน่ การดํารงอตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของเจา้ของและอตัราส่วน

ความสามารถในการชาํระหน้ีใหเ้ป็นไปตามสญัญา เป็นตน้ 

 

 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

12.3  หุ้นกู้ 

 

การเปลีย่นแปลงของหุน้กูส้าํหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2563 สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 พนับาท 
  

ราคาตามบญัชตีน้งวด  3,294,826 

กระแสเงนิสดเขา้(ออก) :  

ออกหุน้กู ้ 1,099,600 

หุน้กู้ครบกําหนด (950,000) 

ค่าธรรมเนียมการออกหุน้กูร้อตดับญัช ี (2,850) 
  

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด :  

ตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียมการออกหุน้กู ้ 1,209 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด 3,442,785 

 

เมื่อวนัที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 บรษิัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสทิธิ ไม่มีหลกัประกนัจํานวน 

1,099,600 หุน้ ซึ่งมอีตัราดอกเบี้ยคงทีร่อ้ยละ 4.50 โดยชําระดอกเบี้ย ทุกๆ 3 เดอืน หุน้กู้มมีูลค่าทีต่ราไว ้1,000 บาท

ครบกําหนดไถ่ถอนในวนัที ่21 เมษายน พ.ศ. 2566 

 

13 สาํรองตามกฎหมาย 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที ่1 มกราคม 81,304 63,972 67,603 50,894 

จดัสรรระหว่างงวด 4,355 - - - 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน 85,659 63,972 67,603 50,894 

 

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัต้องสาํรองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธหิลงัจาก

หกัส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าสาํรองน้ีจะมมีูลค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน สํารองน้ีไม่สามารถ

นําไปจ่ายเงนิปันผลได ้

 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 เงินปันผล 

 

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี  

พ.ศ. 2562 และกําไรสะสม ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 254.13 ล้านบาท โดยจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

ในวนัที ่20 เมษายน พ.ศ. 2563 

 

15 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

กลุ่มกจิการถูกควบคุมโดยบุคคลหรอืกจิการดงัต่อไปน้ี 

 

  
 

สดัส่วนความเป็นเจ้าของ  

(ร้อยละ) 

  ประเทศท่ี 30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  

ช่ือบริษทั ความสมัพนัธ์ จดทะเบียน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

บรษิทั พ.ีเอม็. เอน็เนอรย์ี ่จํากดั บรษิทัใหญ่ ไทย 36.98 36.96 

บรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จเีนียริง่ แอนด ์     

   คอนสตรคัชัน่ จํากดั (มหาชน) กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ไทย 9.00 9.00 

บรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จํากดั (มหาชน) กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ไทย 6.37 9.01 

นางสาวแคทลนี มาลนีนท ์ บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 8.72 8.72 

 

จํานวนหุน้ทีเ่หลอืรอ้ยละ 38.93 ถอืโดยบุคคลทัว่ไป 

 

15.1 การให้บริการและเงินปันผล 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายได้จากการให้บริการ     

   บรษิทัย่อย - - 32,280 23,428 

   การร่วมคา้ 23,337 22,237 23,337 22,237 

 23,337 22,237 55,617 45,665 
     

เงินปันผลรบั     

   บรษิทัย่อย - - - 11,830 

   การร่วมคา้ - - 299,600 316,400 

 - - 299,600 328,230 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

15.2 ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากการซ้ือ/ให้บริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหน้ีและเงินทดรองจ่าย     

   แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

   บรษิทัย่อย - - 92,355 95,015 

   การร่วมคา้ 4,256 4,054 4,256 4,054 

 4,256 4,054 96,611 99,069 

     

เงินปันผลค้างรบั      

   การร่วมคา้ 145,250 153,300 145,250 153,300 

     

ลูกหน้ีจากการจาํหน่ายเงินลงทุน      

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

 

15.3 เงินให้กู้ยมืระยะสัน้แก่บริษทัย่อย 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่บรษิัทย่อยในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563  

มดีงัน้ี 
 

 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2563 

 พนับาท 
  

มลูค่าตามบญัชตีน้งวด 701,001 

เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ 41,300 

เงนิรบัชาํระคนื (64,400) 

มลูค่าตามบญัชสีิน้งวด 677,901 

 

เงนิให้กู้ยมืแก่บรษิัทย่อยอยู่ในรปูของตัว๋สญัญาใช้เงนิในสกุลเงนิบาท โดยไม่คดิดอกเบี้ย มีกําหนดชําระคนืภายใน 

เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2564  



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 

15.4 เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษทัย่อย 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิใหกู้้ยืมระยะยาวแก่บรษิัทย่อยในระหว่างงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563  

มดีงัน้ี 
 

 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2563 

 พนับาท 
  

มลูค่าตามบญัชตีน้งวด 5,065,751 

เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ 544,258 

เงนิรบัชาํระคนื (56,421) 

ผลตา่งจากอตัราแลกเปลีย่น 124,010 

มลูต่าตามบญัชสีิน้งวด 5,677,598 

 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อยอยู่ในรูปสญัญาใหกู้ย้มืในสกุลเงนิเยน และสกุลเงนิบาท โดยไม่มกีารคดิดอกเบีย้ และ 

คดิดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ 4.3 และ 6.0 ต่อปี ตามลําดบั ซึ่งมกํีาหนดชําระคนืเมื่อทวงถามและมกํีาหนดชําระคนืภายในปี 

พ.ศ. 2564 ถงึ พ.ศ. 2569 
 

ผูบ้รหิารไม่มคีวามตัง้ใจที่จะเรยีกคนืเงนิให้กู้ยมืประเภทชําระคนืเมื่อทวงถามภายใน 12 เดอืนข้างหน้าจงึจดัประเภท

เป็นเงนิใหกู้ย้มืระยะยาว 

 

15.5 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบริษทัย่อย 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 
   

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย  22,500 22,500 

 

เงนิกู้ยืมระยะสัน้จากบรษิัทย่อยอยู่ในรูปของตัว๋สญัญาใช้เงนิที่มีกําหนดชําระคืนภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563  

โดยไมม่ดีอกเบีย้ 
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15 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

15.6 ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญัของกิจการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน  30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 18,043 15,420 12,359 10,855 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 791 686 791 686 

 18,834 16,106 13,150 11,541 

 

16 ภาระผกูพนั  

 

16.1 ภาระผกูพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

ภาระผูกพนัที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ในงบแสดง

ฐานะการเงนิซึง่ไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงัน้ี 

 

  

ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 สกลุเงิน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
    

โรงไฟฟ้า พนัดอลลาร์ 50,126 - 

โรงไฟฟ้า พนัเยน 17,728,020 - 

 

16.2 สญัญาขายไฟฟ้า 

 

ในระหว่างงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมสีญัญาขายไฟฟ้าเพิม่ขึน้ 1 สญัญานอกเหนือจาก

ทีเ่ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 33.1 ในงบการเงนิประจําปี พ.ศ. 2562 รายละเอยีดดงัน้ี  

 

ระบบผลติกระแสไฟฟ้า บรษิทั 
จํานวน กําลงัการผลติ อตัรารบัซื้อไฟฟ้า  อายุสญัญา 

สญัญา เมกะวตัต์ (บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง)  

ผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติยแ์บบ

ลอยน้ํา 

บรษิทัย่อย 1 8 รับซื้อไฟฟ้าแบบ Time of Use Rate 

(TOU) ตามอตัราค่าไฟฟ้า และค่า FT 

ทีก่ารไฟฟ้าส่วนภูมภิาคกําหนด 

อายุสญัญา 25 ปี 

นับตัง้แต่วนัจําหน่าย 

ไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์
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16 ภาระผกูพนั (ต่อ) 

 

16.3 ภาระผกูพนัและสญัญาท่ีมีสาระสาํคญั 

 

ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันและสัญญาที่มีสาระสําคัญที่

แตกต่างจากที่เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 33.3 ในงบการเงนิประจําปี พ.ศ. 2562 อย่างเป็นสาระสําคญั ยกเวน้สญัญาบรกิาร

สิง่อํานวยความสะดวกในอาคารสาํนักงานทีเ่พิม่ขึน้ระหว่างงวด  

 

จํานวนรวมของเงนิขัน้ตํ่าของภาระผกูพนัทัง้หมดทีต่อ้งจ่ายในอนาคต มดีงัน้ี 

 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2563 

 พนับาท 
  

ภายใน 1 ปี 5,822 

ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 11,663 

 17,485 

 

17 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 

การคํา้ประกนั 

 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2563 บรษิัทและบรษิทัย่อยมหีนังสอืคํ้าประกนัซึ่งออกโดยธนาคาร ในนามบรษิัทและบรษิัทย่อย

คงเหลือจํานวน 6 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 6 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเน่ืองกบัภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการ

ตามปกตธุิรกจิ 

 

18 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในรายงานข้อมูลทางการเงิน  

 

เมื่อวนัที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการซื้อหุ้นสามญัของบรษิัท เอริ์ธ เอ็นเนอร์จ ีซิสเต็มส์ จํากัด จํานวน 1,000,000 หุ้น 

คดิเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ในราคา 152.17 ล้านบาท เพื่อให้ได้มาซึ่งกิจการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพื้นดนิทีม่ขีนาดกําลงัการผลติรวม 5 เมกะวตัต ์การซื้อเงนิลงทุนดงักล่าวถอืเป็นการซื้อธุรกจิ 

 


	วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

