
บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล 
วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และขอ้มูล 
ทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดง 
การเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และ งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 
วนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและ
น าเสนอขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน 
ทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู ้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงิน 
เฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่ 
เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากัดกว่า 
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบได้
จากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้ 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท าข้ึน 
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขจรเกยีรติ  อรุณไพโรจนกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 
กรุงเทพมหานคร 
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จาํกัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,176,804 424,752 189,795 32,023
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชร้ะยะสั้น 6 75,460 77,854 9,967 8,860
เงินลงทุนชัว่คราว 7 195,032 71,053 195,032 71,053
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 369,231 190,956 1,843,956 417,606
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลอ่ืน - 13,041 - -
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 16 ค) - - 995,069 2,276,373
สินคา้คงเหลือ 5,254 - - -
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืน 147,981 92,769 6 241
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ระยะสั้น 9,545 10,194 9,545 10,194
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 155,606 18,957 11,085 10,914

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,134,913 899,576 3,254,455 2,827,264

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชร้ะยะยาว 6 5,843 25,870 1,050 24,070
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 16 ง) - - 3,390,393 2,232,306
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 - - 798,750 2,339,249
เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 10 1,758,306 1,750,549 350,000 350,000
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 89,978 88,400 89,978 88,400
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 6,450,218 5,153,100 582,830 594,805
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 4,218,781 4,129,635 7,951 5,627
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 78,092 73,703 77,179 73,173
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ระยะยาว 99,969 71,587 99,969 71,587
ลูกหน้ีจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 16 ข) - - 379,410 -
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 19,237 26,023 2,602 3,910

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 12,720,424 11,318,867 5,780,112 5,783,127

รวมสินทรัพย์ 14,855,337 12,218,443 9,034,567 8,610,391

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

กรรมการ ______________________________________     กรรมการ ______________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

2



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จาํกัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14.1 2,349,283 2,233,048 2,349,283 2,233,048
เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเจา้หน้ีอ่ืน 13 508,104 269,486 130,097 85,418
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14.2 2,595 2,523 2,595 2,523

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาว
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14.3 115,116 57,187 - -

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 16 จ) - - 22,500 22,500
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,158 1,726 - -
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 11,739 13,254 1,958 683

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,987,995 2,577,224 2,506,433 2,344,172

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 14.2 8,644 10,600 8,644 10,600
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14.3 3,789,522 1,846,101 - -
หุน้กู้ 14.5 2,996,979 2,995,173 2,996,979 2,995,173
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 8,065 6,076 8,065 6,076
ประมาณการหน้ีสินการร้ือถอนสินทรัพย์ 2,455 2,455 2,455 2,455
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 57 - - -
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 72 72 72 72

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 6,805,794 4,860,477 3,016,215 3,014,376

รวมหนีสิ้น 9,793,789 7,437,701 5,522,648 5,358,548

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

3



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จาํกัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้ 19
ทุนจดทะเบียน
   หุน้สามญัจาํนวน 2,450,250,000  หุน้ 
   มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท
        (พ.ศ. 2560 : 2,359,500,000 หุน้
         มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 2,450,250 2,359,500 2,450,250 2,359,500

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้
   หุน้สามญัจาํนวน 1,905,749,580  หุน้ 
   ชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท
        (พ.ศ. 2560 : 1,815,000,000 หุน้
         ชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท) 1,905,750 1,815,000 1,905,750 1,815,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 727,554 727,554 727,554 727,554
สาํรองตามกฎหมาย 63,972 62,894 50,894 50,894
กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,374,646 2,135,195 827,721 658,395
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (174,042) (122,053) - -

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 4,897,880 4,618,590 3,511,919 3,251,843
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 163,668 162,152 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 5,061,548 4,780,742 3,511,919 3,251,843

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 14,855,337 12,218,443 9,034,567 8,610,391

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

4



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จาํกัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 126,610 49,962 107 -
รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า 4,995 - 69 -
รายไดค้่าบริหารจดัการ 10,909 10,309 18,891 17,130
ตน้ทุนขายและบริการ (109,841) (41,997) (22,747) (19,786)

กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 32,673 18,274 (3,680) (2,656)
เงินปันผลรับ 16 ก) - - 218,400 91,000
รายไดอ่ื้น 17 60,974 8,655 68,750 22,162
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (60,078) (36,321) (102,926) (35,277)
ตน้ทุนทางการเงิน (38,765) (34,725) (73,408) (32,353)
ส่วนแบ่งกาํไรจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 10 133,121 145,295 - -

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 127,925 101,178 107,136 42,876
ภาษีเงินได้ (1,989) (440) 2,661 (208)

กําไรสําหรับงวด 125,936 100,738 109,797 42,668

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด
รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เป็นกาํไรขาดทุนในภายหลงั
   ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (184,742) (26,477) - -

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (58,806) 74,261 109,797 42,668

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 124,429 100,620 109,797 42,668
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,507 118 - -

125,936 100,738 109,797 42,668

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (60,324) 74,739 109,797 42,668
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,518 (478) - -

(58,806) 74,261 109,797 42,668

กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.07 0.06 0.05 0.02

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จาํกัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 267,587 149,826 1,056 -
รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า 9,048 - 1,353 -
รายไดค้่าบริหารจดัการ 31,871 30,272 54,946 50,574
ตน้ทุนขายและบริการ (241,928) (126,454) (64,492) (57,701)

กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 66,578 53,644 (7,137) (7,127)
เงินปันผลรับ 16 ก) - - 451,822 332,500
รายไดอ่ื้น 17 78,459 24,492 152,976 39,474
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (151,419) (107,594) (125,303) (92,215)
ตน้ทุนทางการเงิน (90,507) (93,060) (206,197) (86,890)
ส่วนแบ่งกาํไรจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 10 446,657 446,599 - -

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 349,768 324,081 266,161 185,742
ภาษีเงินได้ (6,933) 297 4,006 843

กําไรสําหรับงวด 342,835 324,378 270,167 186,585

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด
รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เป็นกาํไรขาดทุนในภายหลงั
   ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (51,938) (42,500) - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 290,897 281,878 270,167 186,585

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 341,370 325,366 270,167 186,585
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,465 (988) - -

342,835 324,378 270,167 186,585

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 289,381 283,803 270,167 186,585
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,516 (1,925) - -

290,897 281,878 270,167 186,585

กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.18 0.18 0.14 0.10

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)         
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น จัดสรรแล้ว เจ้าของ รวมส่วนของ
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า สํารอง การแปลงค่า ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่

เรียกชําระแล้ว หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร งบการเงนิ ของบริษัทใหญ่ ไม่มีอํานาจควบคุม รวม
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 1,815,000 727,554 46,826 1,935,203 37,992 4,562,575 22,844 4,585,419

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
เงินปันผล 20 - - - (199,648) - (199,648) - (199,648)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 325,366 (41,563) 283,803 (1,925) 281,878
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมซื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - 141,225 141,225

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 1,815,000 727,554 46,826 2,060,921 (3,571) 4,646,730 162,144 4,808,874

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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
การจ่ายหุน้ปันผล 19 90,750 - - - - 90,750 - 90,750
จดัสรรเป็นสาํรองตามกฏหมาย - - 1,078 (1,078) - - - -
เงินปันผล 20 - - - (100,841) - (100,841) - (100,841)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 341,370 (51,989) 289,381 1,516 290,897

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 1,905,750 727,554 63,972 2,374,646 (174,042) 4,897,880 163,668 5,061,548

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้
7

ข้อมูลทางการเงนิรวม                                        
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

กําไรสะสม



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า จัดสรรแล้ว

เรียกชําระแล้ว หุ้นสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร รวม
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 1,815,000 727,554 40,026 651,597 3,234,177

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
เงินปันผล 20 - - - (199,648) (199,648)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 186,585 186,585

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 1,815,000 727,554 40,026 638,534 3,221,114

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 1,815,000 727,554 50,894 658,395 3,251,843

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
การจ่ายหุน้ปันผล 19 90,750 - - - 90,750
เงินปันผล 20 - - - (100,841) (100,841)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 270,167 270,167

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 1,905,750 727,554 50,894 827,721 3,511,919

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้
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ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จาํกัด (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 349,768 324,081 266,161 185,742
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคา 11 99,467 60,929 19,494 15,173
ค่าตดัจาํหน่าย 12 2,650 619 718 358
ส่วนแบ่งกาํไรจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 10 (446,657) (446,599) - -
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,989 (731) 1,989 (731)
(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (25,981) (30,236) (62,196) 16,850
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนชัว่คราว 7 69 852 69 852
กาํไรจากการขายหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (1,267) - (1,267) -
ขาดทุน(กาํไร)จากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 38 1,404 (19) 1,389
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 11 9,962 - - -
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 17 494 - 76
เงินปันผลรับ - - (451,822) (332,500)
ดอกเบ้ียรับ 17 (21,490) (11,048) (108,381) (29,633)
รายไดอ่ื้น (1,578) - (3,031) -
ตน้ทุนทางการเงิน 90,507 93,060 206,197 86,890

57,494 (7,175) (132,088) (55,534)
การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (88,899) 192,740 312,032 222,623
สินคา้คงเหลือ (5,254) - - -
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืน (33,971) 3,985 235 789
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (63,273) (2,993) (5) (73)
ลูกหน้ีจากการจาํหน่ายเงินลงทุน - - (379,410) -
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,799 (3,686) 1,306 (2,437)
เจา้หน้ีอ่ืน 67,334 (222,332) 66,283 9,421
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,515) 4,705 1,274 (882)

เงินสด(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมการดาํเนินงาน (61,285) (34,756) (130,373) 173,907
เพ่ิม รับภาษีเงินได้ 1,547 1,724 1,547 1,724
หกั   จ่ายภาษีเงินได้ (13,552) (8,919) (1,714) (8,303)

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมการดาํเนินงาน (73,290) (41,951) (130,540) 167,328
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ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จาํกัด (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
จ่ายเงินลงทุนคา้งจ่าย - (179,635) - (179,635)
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชล้ดลง (เพ่ิมข้ึน) 22,420 (45,380) 21,914 (22,069)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว 7 (384,146) (2,317,076) (384,146) (2,317,076)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 261,365 3,987,451 261,365 3,987,451
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นลดลง - 6,661 - -
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 16 ค) - - (386,634) (487,185)
เงินสดรับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 16 ค) - - 588,024 498,963
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 16 ง) - - (1,564,255) (1,058,702)
เงินสดรับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 16 ง) - - 1,523,523 -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9.1 - - (13,701) (963,275)
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนทัว่ไป - (1,306,613) - (624,827)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,287,382) (491,156) (5,783) (8,988)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 272 4,169 263 4,169
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,149) (15,494) (2,127) (1,285)
รับดอกเบ้ีย 22,411 8,550 22,060 12,710
รับเงินปันผล 352,422 320,250 352,422 324,700

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมลงทุน (1,016,787) (28,273) 412,925 (835,049)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 98,640 - 98,640 -
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - (490,000) - (490,000)
จ่ายคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (2,230) (3,822) (2,230) (3,822)

14.3 2,101,614 803,488 - -
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว 14.3 (59,089) (81,887) - -
รับเงินจากการออกหุน้กู้ - 947,862 - 947,862
ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมลงทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ย - 141,225 - -
จ่ายเงินปันผล (10,181) (199,611) (10,091) (199,611)
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงิน (291,766) (68,145) (210,934) (42,932)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 1,836,988 1,049,110 (124,615) 211,497

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 746,911 978,886 157,770 (456,224)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 424,752 977,037 32,023 497,008
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (5,704) - - -
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในการแปลงค่างบการเงิน 10,845 (42,500) 2 -

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดส้ินงวด 1,176,804 1,913,423 189,795 40,784

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระสาํคญั มีดงัน้ี
ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าและซ้ืออุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดช้าํระเงิน 390,432 100,030 2,043 451
ออกหุน้ปันผล 90,750 - 90,750 -
ลูกหน้ีจากการจาํหน่ายเงินลงทุน - - 1,606,981 -
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หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวสุทธิจากค่าธรรมเนียมทางการเงิน
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1 ข้อมูลทั่วไป 

 

บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และเป็นบริษทั 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยมีบริษทั พี.เอ็ม.เอ็นเนอร์ยี ่จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย
เป็นบริษทัใหญ่ (“บริษทัใหญ่”) มีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 
 

เลขท่ี 725 อาคารเมโทรโพลิศ ชั้น 19 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทั บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัวา่ “กลุ่มกิจการ” 
 

การประกอบธุรกิจของกลุ่มกิจการคือ การผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานชีวมวลใหแ้ก่ภาครัฐ
และเอกชน 
 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561 
 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลท่ีน าเสนอน้ีไดรั้บการสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 

2.1 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงนิ 
 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
ขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ และ 
งบกระแสเงินสด) ไดน้ าเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจ าปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย 
ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน  ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัท าเป็นแบบยอ่ บริษทัไดเ้ปิดเผยหมาย
เหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเพิ่มเติมตามขอ้ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลภาษาไทยท่ีจดัท าตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัท า
งบการเงินส าหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหวา่งงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบั
การแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 

ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลก าไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะได ้
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ 
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัและเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการมีดงัต่อไปน้ี 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 
   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
ในหน้ีสินของกิจการท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจดัหาเงินทั้งท่ีเป็นรายการท่ีเป็นเงินสดและรายการท่ีไม่ใช่เงินสด 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนในเร่ืองวิธีการบญัชีส าหรับภาษีเงินได้ 
รอตดับญัชีกรณีมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมท่ีมีจ านวนต ่ากว่ามูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย ์ในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 
- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมมีมูลค่าต ่ากวา่ฐานภาษีของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

จะถือวา่มีผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีเกิดข้ึน 
- ในการประมาณการก าไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพย ์

ในมูลค่าท่ีสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีได ้ 
- ในกรณีท่ีกฎหมายภาษีอากรมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของก าไรทางภาษี ท่ีสามารถใชป้ระโยชน์สินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดเ้ฉพาะในประเภทท่ีก าหนด การพิจารณาการจะไดใ้ชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์าษี 
เงินได้รอตดับญัชีจะต้องน าไปประเมินรวมกันกบัสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกัน
เท่านั้น 

- ในการประมาณก าไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจ านวนท่ีใช้หักภาษีท่ีเกิดจากการกลับรายการของ 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีนั้น  

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายใหช้ดัเจนวา่การเปิดเผยตามขอ้ก าหนด
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ให้ถือปฏิบติักบัส่วนได้เสียท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไว ้
เพื่อขาย ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเวน้การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน
โดยสรุป 
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดังกล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบ 
ท่ีมีนยัส าคญัต่อกลุ่มกิจการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

 
2.2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ จะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับ

รอบระยะเวลาบัญชี ท่ี เร่ิมต้นในหรือหลังว ันท่ี  1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเก่ียวข้องกับกลุ่มกิจการ  
ซ่ึงกลุ่มกิจการไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฎิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ไดใ้ห้ขอ้ก าหนดส าหรับการรับรู้รายได ้โดยให้ใชม้าตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบบัน้ีแทนมาตรฐานต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้าง 
   อสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31  
   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั 
   บริการโฆษณา 

 
หลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่น้ีอา้งอิงหลกัการวา่  
• รายไดจ้ะรับรู้เม่ือการควบคุมในสินคา้หรือบริการไดโ้อนไปยงัลูกคา้ ซ่ึงแนวคิดของการควบคุมไดถู้ก

น ามาใชแ้ทนแนวคิดของความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 
• กิจการรับรู้รายไดเ้พื่อแสดงการส่งมอบสินคา้หรือบริการท่ีสัญญาให้ลูกคา้ในจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึง 

ส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการนั้นๆ  
 
กิจการรับรู้รายไดต้ามหลกัการส าคญัตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
• ขั้นตอนแรก : ระบุสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
• ขั้นท่ีสอง : ระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในสญัญา 
• ขั้นท่ีสาม : ก าหนดราคาของรายการ 
• ขั้นท่ีส่ี : ปันส่วนราคาของรายการใหก้บัภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีรวมอยูใ่นสญัญา 
• ขั้นท่ีหา้ : รับรู้รายไดเ้ม่ือ (หรือขณะท่ี) กิจการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

 
2.2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ จะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับ

รอบระยะเวลาบัญชี ท่ี เร่ิมต้นในหรือหลังว ันท่ี  1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเก่ียวข้องกับกลุ่มกิจการ  
ซ่ึงกลุ่มกิจการไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฎิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
กิจการมีทางเลือกในการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีโดยการปรับปรุงยอ้นหลัง 
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี 
และขอ้ผดิพลาดโดยมีขอ้อนุโลม หรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงักบัก าไรสะสม ณ วนัตน้งวด
ของรอบระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมตน้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีประกอบกบัการเปิดเผย
ขอ้มูลเพิ่มเติม กลุ่มกิจการจะเร่ิมน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาปฏิบติัใช้คร้ังแรกส าหรับ 
รอบระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ผูบ้ริหารก าลังอยู่ในระหว่าง 
การประเมินผลกระทบในรายละเอียดจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาปฏิบัติใช ้
คร้ังแรกและคาดวา่จะมีผลกระทบในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  
 
• การรับประกนัท่ีขยายเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการรับประกนัตามปกติ ซ่ึงจะตอ้งรับรู้เป็นภาระท่ีตอ้ง

ปฏิบัติแยกต่างหากอีกประการหน่ึง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบให้กิจการต้องเล่ือนการรับรู้รายได ้
ส่วนดงักล่าวออกไปจนกวา่ภาระท่ีตอ้งปฏิบติัดงักล่าวจะเสร็จส้ิน 

• รายการฝากขายซ่ึงการรับรู้รายได้จะพิจารณาจากการโอนอ านาจการควบคุมมากกว่าการพิจารณา 
จากการโอนความเส่ียงและผลตอบแทน 

• การบญัชีส าหรับตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้กิจการปฏิบติัตามสัญญา - ตน้ทุนท่ีเคยบนัทึกเป็นค่าใช้จ่าย 
อาจตอ้งบนัทึกเป็นสินทรัพยภ์ายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 

• สิทธิในการคืน - มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 ก าหนดให้แยกการแสดงมูลค่าไดรั้บคืน
สินคา้จากลูกคา้และหน้ีสินเงินคืนในงบแสดงฐานะการเงิน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

 
2.2.2.2 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีประกาศแลว้ และจะมีผลบงัคบั

ใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ  
ซ่ึงกลุ่มกิจการไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฎิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
 
กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว ประกอบดว้ยมาตรฐาน 
การบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32  เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7  เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9  เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ จะน ามาใชแ้ทนและยกเลิกมาตรฐานการบญัชี
ดงัต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 101 เร่ือง หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 104 เร่ือง การบญัชีส าหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ี 

   และตราสารทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107 เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผย 

   ขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน ก าหนดหลักการเก่ียวกับ 
การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงินเป็นหน้ีสินหรือส่วนของเจ้าของ และการหักกลบสินทรัพย ์
ทางการเงินกบัหน้ีสินทางการเงิน มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีใช้กบัการจดัประเภทเคร่ืองมือทางการเงิน 
ในมุมของผูอ้อกเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อจดัเป็นสินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน และตราสารทุน 
รวมถึงการจดัประเภทดอกเบ้ีย เงินปันผล ผลก าไรและขาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง และสถานการณ์ท่ีท าใหสิ้นทรัพย์
ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินตอ้งหกักลบกนั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

 
2.2.2.2 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีประกาศแลว้ และจะมีผลบงัคบั

ใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ  
ซ่ึงกลุ่มกิจการไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฎิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
(ต่อ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  กล่าวถึงการจดัประเภทรายการ  
การวัดมูลค่า การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน การค านวณการด้อยค่า 
ของสินทรัพยท์างการเงิน และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง ดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน ก าหนดให้กิจการ
ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพื่อให้ผูใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินเก่ียวกบัความมีนยัส าคญัของเคร่ืองมือทางการเงิน 
ท่ีมีต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินของกิจการ และลักษณะและระดับของความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจาก
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีกิจการเปิดรับระหว่างรอบระยะเวลารายงานและ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
รวมทั้งแนวทางการบริหารความเส่ียงดงักล่าว 
 
- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่า 

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีแบ่งออกเป็น
สามประเภทได้แก่ ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรม 
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยข้ึนอยู่กับโมเดลธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพย์
ทางการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุน ตอ้งวดัมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยกิจการสามารถเลือกรับรู้สินทรัพยท์างการเงิน
ประเภทตราสารทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยไม่สามารถโอนไปเป็น
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

- หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย ยกเวน้หน้ีสิน
ทางการเงินท่ีตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน หรือกิจการเลือกวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนเม่ือเขา้เง่ือนไขท่ีก าหนด 

- ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทและวดัมูลค่าดว้ยวธีิมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

 
2.2.2.2 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีประกาศแลว้ และจะมีผลบงัคบั

ใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ  
ซ่ึงกลุ่มกิจการไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฎิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
(ต่อ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  กล่าวถึงการจดัประเภทรายการ  
การวัดมูลค่า การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน การค านวณการด้อยค่า 
ของสินทรัพยท์างการเงิน และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง ดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 
- ขอ้ก าหนดการดอ้ยค่ากล่าวถึงการบญัชีส าหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพย์

ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย หรือสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ี 
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า และสินทรัพยท่ี์
เกิดจากภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือและสัญญาค ้ าประกันทางการเงิน โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้เกิด
เหตุการณ์ดา้นเครดิตข้ึนก่อน กิจการตอ้งพิจารณาการเปล่ียนแปลงในคุณภาพเครดิตของสินทรัพย ์
ทางการเงินเป็นสามระดบั ในแต่ละระดบัจะก าหนดวิธีการวดัค่าเผื่อการดอ้ยค่าและการค านวณวิธี
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัไป โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับลูกหน้ีการคา้หรือสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา
ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 15 ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจดัหาเงินท่ีมี
นยัส าคญั และลูกหน้ีตามสญัญาเช่า จะใชว้ธีิการอยา่งง่าย (simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อ
การดอ้ยค่า 
 

- การบญัชีป้องกนัความเส่ียงมีวตัถุประสงคเ์พื่อแสดงผลกระทบในงบการเงิน ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมการบริหาร
ความเส่ียงของกิจการท่ีใช้เคร่ืองมือทางการเงินในการจดัการฐานะเปิดท่ีเกิดข้ึนจากความเส่ียงนั้นๆ  
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน (หรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในกรณีของเงินลงทุนใน 
ตราสารทุนท่ีกิจการเลือกแสดงการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) วิธีการ
ดงักล่าวมีเป้าหมายในการแสดงถึงบริบทของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงภายใตก้ารบญัชีป้องกนั
ความเส่ียงเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

 
ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบของการน ามาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน
ฉบบัเหล่าน้ีมาใชเ้ป็นคร้ังแรก 
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3 การประมาณการ 

 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อการน านโยบาย
การบญัชีมาใช ้และจ านวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนัยส าคญัในการน านโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการและ
แหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยู่มาใช้เช่นเดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
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4 ข้อมูลตามส่วนงาน 

 

กลุ่มกิจการเปิดเผยส่วนงานท่ีรายงานสองส่วนงานโดยจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ ไดแ้ก่ ส่วนงานในประเทศไทยและในต่างประเทศ สองส่วนงานท่ีน าเสนอถูกจดัแบ่งและไดรั้บการสอบทานโดย 
ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน ซ่ึงไดแ้ก่ ประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหาร ขอ้มูลท่ีแสดงดา้นล่างเป็นขอ้มูลท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานใช้ในการประเมินผล 
การด าเนินงานของแต่ละส่วนงาน 
 

ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน (ล้านบาท) 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ตัดรายการระหว่างกัน รวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
           

รายไดจ้ากการด าเนินงาน 411.09 181.67 85.90 63.89 496.99 245.56 (111.86) (40.97) 385.13 204.59 
เงินปันผลรับ 451.82 332.50 - - 451.82 332.50 (451.82) (332.50) - - 

ตน้ทุนการด าเนินงาน (202.07) (98.81) (44.68) (31.57) (246.75) (130.38) 4.83 3.93 (241.92) (126.45) 

ก าไรจากการด าเนินงาน 660.84 415.36 41.22 32.32 702.06 447.68 (558.85) (369.54) 143.21 78.14 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (105.75) (82.32) (39.28) (6.45) (145.03) (88.77) 3.86 3.13 (141.17) (85.64) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนหกัตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 555.09 333.04 1.94 25.87 557.03 358.91 (554.99) (366.41) 2.04 (7.50) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (10.25) (3.37) - - (10.25) (3.37) -  - (10.25) (3.37) 
ตน้ทุนทางการเงิน (235.31) (102.99) (103.37) (19.87) (338.68) (122.86) 248.17 29.80 (90.51) (93.06) 
(ขาดทุน)ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน (18.83) (18.07) (7.43) (0.51) (26.26) (18.58) 28.09 - 1.83 (18.58) 

ส่วนแบ่งก าไรจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 446.66 446.59 - - 446.66 446.59 - - 446.66 446.59 

ผลการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 737.36 655.20 (108.86) 5.49 628.50 660.69 (278.73) (336.61) 349.77 324.08 

ภาษีเงินได ้ 4.00 0.83 (10.93) (0.53) (6.93) 0.30 - - (6.93) 0.30 

ก าไรสุทธิ 741.36 656.03 (119.79) 4.96 621.57 660.99 (278.73) (336.61) 342.84 324.38 
           

รวมสินทรัพย์         14,855.34 9,515.30 
           

รวมหนีสิ้น         9,793.79 4,706.43 
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5 มูลค่ายุติธรรม 

 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจ าแนกตามวธีิการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงได้
ดงัน้ี 
 
• ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั (ขอ้มูลระดบัท่ี 1) 
• ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบัท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือ 

โดยออ้ม (ไดแ้ก่ขอ้มูลท่ีค านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น (ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 
• ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ได้อา้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้จากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้)  

(ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าและรับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 
ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ข้อมูลระดบัที่ 2 

 พนับาท 
  

สินทรัพย์  
   เงินลงทุนเพื่อคา้ 171,073 
 

6 เงนิฝากธนาคารที่มีข้อจ ากดัในการเบิกใช้ 
 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพันระยะสั้ นได้แก่ เงินฝากบัญชีพักท่ีบริษัทได้เปิดส าหรับวตัถุประสงค์เฉพาะเพื่อจ่ายเงินต้น 
และดอกเบ้ียหุ้นกู้ เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากกระแสรายวนัท่ีบริษทัย่อยได้จ  าน า และโอนสิทธิเรียกร้องไวก้ับผูใ้ห้กู้เพื่อ 
ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือตามเง่ือนไขการใชจ่้าย และขั้นตอนการเบิกถอนส าหรับวตัถุประสงคเ์ฉพาะตามเง่ือนไขในสัญญาเงินกูย้มื
ระยะยาว 
 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาวไดแ้ก่ เงินฝากออมทรัพยท่ี์บริษทัน าไปค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า และบริษทัยอ่ยไดเ้ปิดไว้
ส าหรับวตัถุประสงคเ์ฉพาะตามเง่ือนไขในสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว เงินฝากประจ าของบริษทัไดจ้  าน าไวก้บัผูใ้ห้กูเ้พื่อค ้าประกนั
วงเงินสินเช่ือส าหรับบริษทัยอ่ยสองแห่ง และบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงท่ีถูกน าไปผูกกบัหนงัสือสัญญาค ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญา
ซ้ือขายไฟฟ้า กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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7 เงนิลงทุนช่ัวคราว 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินลงทุนชัว่คราวประกอบดว้ย      
1. หลกัทรัพยเ์พือ่คา้ 170,851 171,073 30,098 30,389 

2. หลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นครบก าหนด 23,959 23,959 40,664 40,664 

รวม 194,810 195,032 70,762 71,053 

หกั  ค่าเผือ่การปรับมูลค่า - - - - 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 194,810 195,032 70,762 71,053 

 
ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 เงินลงทุนชัว่คราวมีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

  หลักทรัพย์ที่ถือไว้  
 หลักทรัพย์เพ่ือค้า จนครบก าหนดภายใน 1 ปี รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 30,389 40,664 71,053 
ซ้ือหลกัทรัพย ์ 360,851 23,295 384,146 
ขายหลกัทรัพย ์ (220,098) (40,000) (260,098) 

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม (69) - (69) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 171,073 23,959 195,032 
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8 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  

 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ 89,274 18,946 169 - 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 89,274 18,946 169 - 

     
ลูกหน้ีและเงินทดรองจ่ายแก่     
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 16 ข) 3,861 3,677 175,995 90,317 
ลูกหน้ีจากการจ าหน่ายเงินลงทุน (หมายเหตุ 16ข) - - 1,403,523 174,500 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 12,096 14,344 1,726 2,525 
เงินปันผลคา้งรับ (หมายเหตุ 16 ข) 218,400 119,000 218,400 119,000 
ลูกหน้ีอ่ืน 12,806 15,898 12,196 14,383 
เงินทดรองจ่าย 19,189 19,091 18,342 16,881 

เงินมดัจ า 13,605 - 13,605 - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 279,957 172,010 1,843,787 417,606 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 279,957 172,010 1,843,787 417,606 

     

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 369,231 190,956 1,843,956 417,606 

 
ลูกหน้ีการคา้ขา้งตน้เป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 
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9 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  

 

9.1 การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พนับาท 
  

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561  
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 2,339,249 
เงินลงทุนเพิ่มข้ึน 13,701 
เงินลงทุนเพิ่มข้ึนจากการแปลงหน้ีเป็นทุน 52,781 
เงินลงทุนลดลงจากการจดัโครงสร้างภายในกลุ่มกิจการ (1,606,981) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 798,750 
 

9.1.1 การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนภายใต้ บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
 

วนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการไดจ้ดัโครงสร้างภายในใหม่โดยบริษทัขายหุ้นของบริษทัยอ่ย 1 แห่ง ไดแ้ก่
บริษทั ออสการ์ เซฟ เดอะ เวลิด ์จ ากดั ใหก้บับริษทั ไทย คอมมูนิต้ี เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั ท่ีราคาตามบญัชีของเงินลงทุน 
 

วนัท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการไดจ้ดัโครงสร้างภายในใหม่โดยบริษทัขายหุน้ของบริษทัยอ่ย 2 แห่งไดแ้ก่
บริษัท Solar Assets Pte. Ltd. และบริษัท TSE Group International Pte. Ltd. ให้กับบริษัท ที เอสอี โอเวอร์ซีส์  
กรุ๊ป จ ากดั ท่ีราคาตามบญัชีของเงินลงทุน  
 

โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

 เงนิลงทุน 
ช่ือบริษัทย่อย ล้านบาท 
  

ออสการ์ เซฟ เดอะเวลิด ์จ ากดั 629.16 

Solar Assets Pte. Ltd. 129.37 

TSE Group International Pte. Ltd. 848.45 

 1,606.98 
 

การโอนหุน้ดงักล่าวยงัไม่ไดช้ าระเงินระหวา่งกนั 
 

เงนิลงทุนในบริษัท Solar Assets Pte. Ltd. 
 

บริษทั Solar Assets Pte. Ltd. ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 13.70 ลา้นบาท จาก 62.89 ลา้นบาทเป็น 76.59 ลา้นบาท 
และบริษทัไดช้ าระค่าหุน้เพิ่มทุนทั้งหมดเม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  
 

เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษทัไดท้ าสัญญาแปลงหน้ีเป็นทุนกบับริษทั Solar Assets Pte. Ltd. โดยบริษทั 
ไดแ้ปลงเงินใหกู้ย้มืระยะยาวจ านวนรวม 184.19 ลา้นเยนหรือเทียบเท่า 52.78 ลา้นบาท เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
ดงักล่าวโดยแปลงเป็นหุ้นสามญัจ านวน 184.19 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 เยน บริษทั Solar Assets Pte. Ltd.  
ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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9 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
9.1 การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
9.1.2 การลงทุนเพิม่ภายใต้ บริษัท Solar Assets Pte. Ltd. 

 
เงนิลงทุนใน Ibaraki Ushiku 2 GK 
 
เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการได้ซ้ือหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 100 ของ Ibaraki Ushiku 2 GK  
เป็นจ านวนเงิน 9,999 เยน เทียบเท่า 2,888 บาท เพื่อให้ไดม้าซ่ึงท่ีดินในการด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่ นภายใต ้Ishikawa Hanamizuki 1 GK 
 
รายละเอียดของการลงทุนมีดงัน้ี 
 

ส่ิงตอบแทนที่จ่าย ณ วนัที่ 15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 พนับาท 
  

เงินสด 3 
 

มูลค่าที่รับรู้ ณ วนัที่ซ้ือส าหรับสินทรัพย์ที่ได้มาและหนีสิ้นที่รับมา พนับาท 
  

เงินสด 3 
ท่ีดิน 12,996 
เงินกูย้มืระยะยาวจาก TSE Group International Pte. Ltd. (12,996) 

มูลค่ายติุธรรมสุทธิ 3 
  

รวมสินทรัพยท่ี์สามารถระบุได ้ 3 

 
9.1.3 การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนภายใต้ บริษัท ทีเอสอ ีโอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จ ากดั 

 
วนัท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษทั Onikoube Solar Power Pte. Ltd. (“Onikoube”) และบริษทั Solar Mountain Pte. Ltd. 
(“Solar Mountain”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท  ทีเอสอี  โอเวอร์ซีส์  กรุ๊ป  จ ากัด ได้ท าการควบรวมกิจการ 
โดย Onikoube โอนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีราคาตามบญัชีสุทธิจ านวน 2,412.94 ลา้นบาท ให้แก่ Solar Mountain 
และยกเลิกหุ้นสามัญ  ของ Onikoube โดยไม่มี ส่ิงตอบแทนท่ีต้องจ่าย และในวันท่ี  3 สิงหาคม พ.ศ. 2561  
บริษทั Solar Mountain Pte. Ltd. ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั Onikoube Solar Power Pte. Ltd. 
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9 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
9.1 การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
9.1.4 การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนภายใต้บริษัท Onikoube Solar Power Pte. Ltd. (เดิมช่ือ “บริษัท Solar Mountain 

Pte. Ltd.”) 
 
วนัท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 บริษทั PurpleSol GK (“PurpleSol”) และบริษทั SolarOne GK (“SolarOne”) ซ่ึงเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท  Onikoube Solar Power Pte. Ltd. (เดิมช่ือ  “บริษัท  Solar Mountain Pte. Ltd.”) ได้ท าการ 
ควบรวมกิจการโดย PurpleSol โอนทรัพยสิ์นและหน้ีสินท่ีราคาตามบัญชีสุทธิจ านวน 122.35 ล้านบาท ให้แก่ 
SolarOne และยกเลิกหุน้สามญัของ PurpleSol โดยไม่มีส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่าย และในวนัเดียวกนั บริษทั SolarOne GK 
ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั PurpleSol GK 
 

9.1.5 การลงทุนเพิม่ภายใต้ บริษัท TSE Group International Pte. Ltd. 
 
เงนิลงทุนใน Ishikawa Hanamizuki 1 GK 
 
กลุ่มกิจการได้ลงทุนเพิ่มใน Ishikawa Hanamizuki 1 GK จ านวน 16 ล้านเยน ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ของ พ.ศ. 2561  
การลงทุนดงักล่าวอยูใ่นรูปแบบของสัญญา Godo Kaisha (GK Agreeement)* 
 
เงนิลงทุนใน Eco Solar Aizu GK 
 
เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการไดแ้ปลงเงินให้กูย้มืระยะยาวจ านวนรวม 52.59 ลา้นเยน เป็นเงินลงทุน
เพิ่มใน Eco Solar Aizu GK  
 
ในระหวา่งไตรมาสท่ี 3 ของ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการไดล้งทุนเพิ่มใน Eco Solar Aizu GK เป็นจ านวน 10.67 ลา้นเยน  
 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการไดล้ดเงินลงทุนใน Eco Solar Aizu GK เป็นจ านวน 156.30 ลา้นเยน 
เพื่อใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการใชเ้งินลงทุน 
 
การลงทุนดงักล่าวอยูใ่นรูปแบบของสญัญา Godo Kaisha (GK Agreement)* 
 
*สัญญา Godo Kaisha (GK Agreement) ก าหนดให้มีการแบ่งผลก าไรขาดทุนจากการด าเนินงานระหว่างผูล้งทุน
และผูบ้ริหารงานในอตัราส่วนร้อยละ 97 และร้อยละ 3 ตามล าดบั 
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9 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 

9.2 รายละเอยีดของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย  
 

รายละเอียดของเงินลงทุนมีดงัน้ี 
   สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
  ประเทศที ่ 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 ประเภทของธุรกจิ จดทะเบียน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
บริษทัย่อยทีบ่ริษทัถือหุ้นโดยตรง     
   บริษทั ทีเอสอี รูฟทอป จ ากดั การลงทุน ไทย 100 100 
   บริษทั โซล่าร์ วซิิเบิล จ  ากดั  การใหบ้ริการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า ไทย 100 100 
   TSE Group International Pte. Ltd. การลงทุน สิงคโปร์ - 100 
   Solar Assets Pte. Ltd. การลงทุน สิงคโปร์ - 100 
   บริษทั ออสการ์ เซฟ เดอะ เวลิด ์จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย - 70 
   บริษทั ทีเอสอี โอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จ ากดั การลงทุน ไทย 100 100 
   บริษทั โซล่าร์ คอมมูนิต้ี จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
   บริษทั เวลิด ์โซล่าร์ จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
   บริษทั ไทย คอมมูนิต้ี  เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
     

บริษทัย่อยทีถื่อหุ้นโดยบริษทั ทเีอสอ ี รูฟทอป จ ากดั    
   บริษทั กรีน รูฟทอป จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
   บริษทั นอร์ท รูฟทอป จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
   บริษทั ลคัก้ี โซล่าร์ จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
   บริษทั แชมป์ เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
   บริษทั รูฟ เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
     

บริษทัย่อยทีถื่อหุ้นโดยบริษทั ไทย คอมมูนิตี ้เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั     
   บริษทั บางสวรรค ์กรีน จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 49 49 
   บริษทั ซนั ฟิวเจอร์ จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
   บริษทั เดอะ โซล่าร์ เอิร์ธ จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
   บริษทั คลีน รีนิวเอเบิล จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
   บริษทั ออสการ์ เซฟ เดอะ เวลิด ์จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 70 - 
    

บริษทัย่อยทีถื่อหุ้นโดยบริษทั ทเีอสอ ีโอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จ ากดั    
   TSE Group International Pte. Ltd การลงทุน สิงคโปร์ 100 - 
   Solar Assets Pte. Ltd การลงทุน สิงคโปร์ 100 - 
   Onikoube Solar Power Pte. Ltd 
    (เดิมช่ือ “Solar Mountain Pte. Ltd.”) การลงทุน สิงคโปร์ 100 100 
   Onikoube Solar Power Pte. Ltd. การลงทุน สิงคโปร์ - 100 
     

บริษทัย่อยทีถื่อหุ้นโดย  TSE Group International Pte. Ltd.    
   Eco Solar Aizu GK ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่น 97 97 
   Ishikawa Hanamizuki 1 GK  ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่น 97 97 
     

บริษทัย่อยทีถื่อหุ้นโดย  Solar Assets Pte. Ltd.    
   Ibaraki Ushiku 1 GK ใหเ้ช่าท่ีดิน ญ่ีปุ่น 100 100 
   Ibaraki Ushiku 2 GK ใหเ้ช่าท่ีดิน ญ่ีปุ่น 100 - 
    

บริษทัย่อยทีถื่อหุ้นโดย Onikoube Solar Power Pte. Ltd 
    (เดิมช่ือ “Solar Mountain Pte. Ltd.”)    
    PurpleSol GK 
    (เดิมช่ือ “SolarOne GK”) ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่น 100 100 
     
บริษทัย่อยทีถื่อหุ้นโดย Onikoube Solar Power Pte. Ltd *        
   PurpleSol GK** ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ญ่ีปุ่น - 100 
 

* บริษทั Onikoube Solar Power Pte. Ltd. ไดท้ าการควบรวมกิจการกบับริษทั Solar Mountain Pte. Ltd. เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561  
** บริษทั PurpleSol GK ไดท้ าการควบรวมกิจการกบับริษทั SolarOne GK เม่ือวนัท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2561  
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10 เงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกัน  

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกัน 
 
 ข้อมูลทาง ข้อมูลทางการเงนิ 
 การเงนิรวม เฉพาะกจิการ 

 พนับาท พนับาท 
   

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 1,750,549 350,000 
ส่วนแบ่งก าไร 446,657 - 
เงินปันผลรับ (438,900) - 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 1,758,306 350,000 

 
บริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ ากดั ซ่ึงเป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ไดน้ าใบหุ้นของเงินลงทุนในบริษทั สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่1 
จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ท่ีมีราคาตามบญัชี 1,080 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 1,080 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีบริษทั
ย่อยได้รับจากธนาคารพาณิชย ์และบริษทั สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จ ากัด ได้น าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรท่ีมีมูลค่า 
ตามบญัชีจ านวน 5,030 ลา้นบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 5,205 ลา้นบาท) และเงินฝากธนาคารจ านวน 489 ลา้นบาท (31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2560 : 489 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์
 
รายละเอียดของเงินลงทุนมีดงัน้ี 
 

   สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 

  ประเทศที ่ 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 ประเภทของธุรกจิ จดทะเบียน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
    

กจิการที่ควบคุมร่วมกนัที่บริษัทถือหุ้นโดยตรง    
บริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ ากดั การลงทุน ไทย 60 60 
    

กจิการที่ควบคุมร่วมกนัที่ถือหุ้นโดยบริษัท ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ ากดั    
บริษทั สยาม โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่1 จ ากดั* ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 60 60 

 
* บริษทัถือหุน้ทางตรงจ านวน 1 หุน้และบริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ ากดั เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมดท่ีเหลือ 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
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11 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  

 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

 

ข้อมูลทาง 

การเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 

 พนับาท พนับาท 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 5,153,100 594,805 
ไดม้าโดยการซ้ือบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 9.1.2) 12,996 - 
ซ้ือสินทรัพย ์ 1,542,056 7,763 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - สุทธิ (310) (244) 
โอนออก (94,462) - 
ค่าเส่ือมราคา (99,467) (19,494) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (9,962) - 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (53,733) - 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 6,450,218 582,830 
 

ตน้ทุนการกูย้ืมจ านวน 58.80 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 34.13 ลา้นบาท) ไดร้วมเป็นราคาทุนของสินทรัพยท่ี์ซ้ือเพิ่มในระหว่างงวด 
ตน้ทุนการกูย้มืเกิดจากเงินกูย้มืท่ียมืมาเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ไดบ้นัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละรวมอยูใ่นรายการซ้ือ กลุ่มกิจการ
ใชอ้ตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนร้อยละ 1.25 ถึงร้อยละ 5.57 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 1.25 ถึงร้อยละ 6.00 ต่อปี) ในการค านวณตน้ทุนท่ีรวม
เป็นราคาทุนของสินทรัพย ์อตัราตั้งข้ึนเป็นทุนดงักล่าวเป็นอตัราตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเกิดจริงจากเงินกูย้ืมท่ีใช้เป็นเงินทุนในการก่อสร้าง
โครงการ 
 

ภาระผูกพนัที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

ภาระผกูพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินซ่ึงไม่ไดรั้บรู้ในงบการเงิน มีดงัน้ี 
 

  ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

  30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 สกลุเงนิ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
      

โรงไฟฟ้า พนับาท 142,916 787,916 64,400 - 
โรงไฟฟ้า พนัเยน 1,521,000 4,544,112 - - 
โรงไฟฟ้า พนัดอลลาร์ - 457 - - 
เคร่ืองจกัร พนัยโูร - 52 - 52 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 บริษทัมียานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือ โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวน 20.51 ลา้นบาท  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 22.39 ลา้นบาท)  
 

บริษทัยอ่ยไดน้ าสินทรัพยมู์ลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวนประมาณ 4,967 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 3,680 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนั
วงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์
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12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

 
ข้อมูลทาง 

การเงนิรวม 
ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะกจิการ 

 พนับาท พนับาท 
   

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 4,129,635 5,627 
ซ้ือสินทรัพย ์ 145,559 3,042 
ค่าตดัจ าหน่าย (2,650) (718) 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (53,763) - 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 4,218,781 7,951 

 
ตน้ทุนการกูย้ืมจ านวน 140.49 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 46.32 ลา้นบาท) ไดร้วมเป็นราคาทุนของสินทรัพยท่ี์ซ้ือเพิ่มในระหว่างงวด 
ตน้ทุนการกูย้ืมเกิดจากเงินกูย้ืมท่ียืมมาเฉพาะเพื่อการด าเนินการท่ีจ าเป็นในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าให้อยูใ่นสภาพพร้อม 
ท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงค ์ไดบ้นัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละรวมอยูใ่นรายการซ้ือ กลุ่มกิจการใชอ้ตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนร้อยละ 4.23 
ถึงร้อยละ 5.57 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 4.23 ถึงร้อยละ 5.57 ต่อปี) ในการค านวณตน้ทุนท่ีรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์อตัราการ
ตั้งข้ึนเป็นทุนดงักล่าวเป็นอตัราตน้ทุนการกูย้มืท่ีเกิดจริงจากเงินกูย้มืท่ีใชเ้ป็นเงินทุนในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า 
 

13 เจ้าหนีค่้าก่อสร้างและเจ้าหนีอ่ื้น 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เจา้หน้ีการคา้ 9,028 - - - 
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 16 ข) 737 702 - - 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเงินประกนัผลงาน 390,432 194,560 3,525 62 
เจา้หน้ีอ่ืน 15,328 14,873 6,550 5,999 
เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน (หมายเหตุ 16 ข) - - 50,250  50,250 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 32,783 32,301 11,119 3,117 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 59,796 27,050 58,653 25,990 

 508,104 269,486 130,097 85,418 
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14 เงนิกู้ยืม 

 
14.1 เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท 
   

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,349,283 2,233,048 

 
เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงินค ้ าประกันโดยการจ าน าและโอนสิทธิบัญชีเงินฝากธนาคารของกลุ่มกิจการ  
การจ าน าหุน้ของบริษทัยอ่ยบางส่วนและหุน้ของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัท่ีถือโดยบริษทั และสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผลจาก
บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
 
ภายใตส้ัญญาเงินกู ้กลุ่มกิจการตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการท่ีไดร้ะบุไวใ้นสัญญา เช่น การจ่ายเงินปันผล
การลดทุนเรือนหุน้ การควบหรือรวมกิจการกบันิติบุคคลอ่ืน เป็นตน้ 
 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 
 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พนับาท 
  

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561  
ราคาตามบญัชีตน้งวด  2,233,048 
กูเ้พิ่ม 100,000 
ส่วนลดตัว๋เงินจ่าย (1,360) 
ค่าธรรมเนียมทางการเงิน (11,250) 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 27,956 

ตดัจ่ายส่วนลดตัว๋เงินจ่าย 889 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด 2,349,283 
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14 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 
14.2 หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 

 
มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ครบก าหนดช าระดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท 
   

ครบก าหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 2,595 2,523 

ครบก าหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 8,644 10,600 

 11,239 13,123 

 
14.3 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท 
   

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 115,116 57,187 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 1,485,079 1,267,964 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระเกิน 5 ปี 2,304,443 578,137 

 3,904,638 1,903,288 

 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินค ้าประกนัโดยการจ าน าและโอนสิทธิบญัชีเงินฝากธนาคารของกลุ่มกิจการ การจ านอง 
และจ าน าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรของกลุ่มกิจการ การโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาของโครงการทั้งหมดของ 
กลุ่มกิจการ การจ าน าหุน้ของบริษทัยอ่ยบางส่วนและค ้าประกนัโดยบริษทั  
 
ภายใตส้ัญญาเงินกู ้กลุ่มกิจการตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการท่ีไดร้ะบุไวใ้นสัญญา เช่น การจ่ายเงินปันผล
การลดทุนเรือนหุ้น การควบหรือรวมกิจการกับนิติบุคคลอ่ืน การด ารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของและอัตรา 
ส่วนความสามารถในการช าระหน้ีใหเ้ป็นไปตามสญัญา เป็นตน้ 
 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 
14.3 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ (ต่อ) 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 พนับาท 
  

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561  
ราคาตามบญัชีตน้งวด  1,903,288 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (44,758) 
กูเ้พิ่ม 2,112,393 
จ่ายคืนเงินกูย้มื (59,089) 
ค่าธรรมเนียมทางการเงิน (10,779) 

ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 3,583 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด 3,904,638 

 
อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืระยะยาวตามสญัญา ณ วนัท่ีในงบการเงินมีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ร้อยละ ร้อยละ 
   

เงินกูย้มืระยะยาวเพื่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ MLR - 1.5 MLR - 1.5 
 TIBOR + 2.00 TIBOR + 2.85 
 TIBOR + 1.22 TIBOR + 1.22 
เงินกูย้มืระยะยาวเพื่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล 4.75 4.75 
 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 
14.4 วงเงนิกู้ยืม 

 
กลุ่มกิจการและบริษทัมีวงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกออกมาใชด้งัต่อไปน้ี 
 

  ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

  30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 สกลุเงนิ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
      

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั      
   ครบก าหนดเกิน 1 ปี พนับาท 435,195 1,174,468 - - 
อตัราดอกเบ้ียลอยตวั      
  ครบก าหนดเกิน 1 ปี พนัเยน 690,000 3,300,000 - - 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ี      
   ครบก าหนดเกิน 1 ปี พนับาท 17,778 67,054 - - 
 

14.5 หุ้นกู้  
 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท 
   

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,996,979  2,995,173 

 2,996,979  2,995,173 

 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 
14.5 หุ้นกู้ (ต่อ) 

 
การเปล่ียนแปลงของหุน้กูส้ามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 
 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พนับาท 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561  
ราคาตามบญัชีตน้งวด  2,995,173 

ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมการออกหุน้กู ้ 1,806 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด 2,996,979 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 บริษทัมีหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้
จ  านวน 2,050,000 หุน้ และ 950,000 หุน้ ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.20 และ ร้อยละ 4.50 ต่อปีตามล าดบั โดยช าระดอกเบ้ีย
ทุก ๆ 6 เดือนตลอดอายหุุ้นกู ้หุ้นกูมี้มูลค่าท่ีตราไวจ้  านวน 1,000 บาท ครบก าหนดช าระคืนภายใน 3 ปี นับจากวนัท่ีออก 
โดยช าระคืนตามมูลค่าท่ีตราไว ้รวมเป็นเงิน 3,000 ลา้นบาท 
 

15 การส่งเสริมการลงทุนและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 
 
การส่งเสริมการลงทุน 
 
กลุ่มกิจการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมการลงทุน จ านวนทั้ งส้ิน 29 ฉบับ 
ส าหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์และเช้ือเพลิงชีวมวล โดยสิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้
ส าหรับเคร่ืองจกัร การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็น
ระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น (วนัเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย)์ 
 
รายได้จากการขายและรายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าของบริษทั และบริษทัย่อย ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 เป็นรายไดท่ี้เกิดจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 
การลงทุนเฉพาะกิจการท่ีตั้งอยูใ่นประเทศไทยตามรายละเอียดในขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงานท่ีเปิดเผยในหมายเหตุ 4 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งข้ึนโดยการประมาณการของฝ่ายบริหารโดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัก าไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึน คือ ร้อยละ 1.98 ต่อปี 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
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16 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 
บริษทัถูกควบคุมโดยบริษทั พี.เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี ่จ  ากดั ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศไทย บริษทัใหญ่ดงักล่าวถือหุ้นในบริษทัคิดเป็นจ านวน
ร้อยละ 41 จ านวนหุ้นท่ีเหลือร้อยละ 59 ถือโดยบริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนต ์จ ากดั (มหาชน) บริษทั ซิโน-ไทย เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์
คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และบุคคลทัว่ไป เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัท่ีส าคญัเปิดเผยในหมายเหตุ 9  
และหมายเหตุ 10 ตามล าดบั 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
ก) รายได้จากการขายและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บริษัทย่อย     
   รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 7,647 6,401 

   รายไดค่้าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา - - 420 420 

   เงินปันผลรับ - - 12,922 - 

 - - 20,989 6,821 
     

กจิการที่ควบคุมร่วมกนั     
   รายไดค่้าบริหารจดัการ 10,825 10,309 10,825 10,309 

   รายไดค่้าเช่า 113 108 113 108 

   เงินปันผลรับ  - - 218,400 91,000 

 10,938 10,417 229,338 101,417 
     

กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
   รายไดค่้าเช่า - 69 - 69 

   รายไดค่้าบริการ - 46 - 46 

   รายไดอ่ื้น - 8 - 8 

 - 123 - 123 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ก) รายได้จากการขายและบริการ (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บริษัทย่อย     
   รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 21,900 19,041 

   รายไดค่้าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา - - 1,260 1,260 

   เงินปันผลรับ - - 12,922 - 

   รายไดอ่ื้น - - - 52 

 - - 36,082 20,353 
     

กจิการที่ควบคุมร่วมกนั     
   รายไดค่้าบริหารจดัการ 31,786 30,272 31,786 30,272 

   รายไดค่้าเช่า 340 324 340 324 

   รายไดค่้าบริการ 1,532 - 1,532 - 

   เงินปันผลรับ  - - 451,822 332,500 

 33,658 30,596 485,480 363,096 
     

กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
   รายไดค่้าเช่า 70 208 70 208 

   รายไดค่้าบริการ 46 139 46 139 

   รายไดอ่ื้น 10 23 10 23 

 126 370 126 370 

 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ข) ยอดค้างช าระทีเ่กดิจากการซ้ือ/ขายสินค้าและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ลูกหนีแ้ละเงนิทดรองจ่ายแก่กจิการ     
   ที่เกีย่วข้องกัน      
   บริษทัยอ่ย - - 172,134 86,640 

   กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 3,861 3,677 3,861 3,677 

 3,861 3,677 175,995 90,317 

     
ลูกหนีจ้ากการจ าหน่ายเงนิลงทุน     
   บริษทัยอ่ย (แสดงในส่วนของ     
     สินทรัพยห์มุนเวยีน)  - - 1,403,523 174,500 
   บริษทัยอ่ย (แสดงในส่วนของ     

     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน) - - 379,410 - 

 - - 1,782,933 174,500 

     
เงนิปันผลค้างรับ      

   กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 218,400 119,000 218,400 119,000 

     
เจ้าหนีก้จิการที่เกีย่วข้องกนั      

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 737 702 - - 

     
เจ้าหนีจ้ากการซ้ือเงนิลงทุน      

   บริษทัยอ่ย - - 50,250 50,250 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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16 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ค) เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษทัย่อย 
 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท 
   

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 995,069 2,276,373 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พนับาท 
  

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561  
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 2,276,373 
เงินใหกู้ย้มืเพิ่มระหวา่งงวด 386,634 
เงินกูจ่้ายคืนระหวา่งงวด (588,024) 
โอนไปเงินใหกู้ย้มืระยะยาว (หมายเหตุ 16 ง) (1,075,712) 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (4,202) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 995,069 
 

เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ยอยูใ่นรูปของตัว๋สัญญาใช้เงินในสกุลเงินบาท มีก าหนดช าระคืนภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 
โดยประกอบดว้ยตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีไม่มีการคิดดอกเบ้ีย และตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีมีการคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีร้อยละ 5 ต่อปี 
 

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงอยูใ่นรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งินในสกุลเงินบาท มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม โดยคิดดอกเบ้ีย
ในอตัราคงท่ีร้อยละ 6 ต่อปี 
 

เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงอยูใ่นรูปสัญญาให้กูย้ืมในสกุลเงินเยนจ านวน 2 สัญญา สัญญาหน่ึงมีก าหนดช าระคืน
ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 และอีกสญัญาหน่ึงมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถามโดยคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีร้อยละ 4.75 ต่อปี 
 

บริษทัไดต่้ออายสุัญญาแลกเปล่ียนอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินและดอกเบ้ียกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงส าหรับเงินให้กูย้มืแก่
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในสกลุเงินเยนเทียบเท่าจ านวนเงิน 288 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.92 ต่อปี สัญญามีผลในวนัท่ี 
22 มกราคม พ.ศ. 2561 เพื่อท่ีจะไดรั้บเงินจ านวน 288 ลา้นบาท ณ วนัท่ีครบก าหนดช าระของเงินกูย้มื 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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16 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ง) เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท 
   

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 3,390,393 2,232,306 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พนับาท 
  

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561  
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 2,232,306 
เงินใหกู้ย้มืเพิ่มระหวา่งงวด 1,564,255 
เงินกูจ่้ายคืนระหวา่งงวด (1,523,523) 
โอนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น (หมายเหตุ 16 ค) 1,075,712 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน 41,643 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 3,390,393 
 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยอยู่ในรูปสัญญาให้กู้ยืมในสกุลเงินเยนโดยคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีร้อยละ 4.75 ต่อปี 
มีก าหนดช าระคืนภายในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564  
 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงอยูใ่นรูปสัญญาใหกู้ย้มืในสกุลเงินบาท โดยไม่มีการคิดดอกเบ้ียและมีก าหนด
ช าระคืนเม่ือทวงถาม 
 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงในรูปสัญญาให้กู้ยืมในสกุลเงินเยนโดยคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีร้อยละ  
4.75 ต่อปี และมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 
 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงอยูใ่นรูปสัญญาให้กูย้มืในสกุลเงินเยน และสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐโดยไม่มี
การคิดดอกเบ้ีย และมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 
 

บริษทัไดต่้ออายสุัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและดอกเบ้ียกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงส าหรับเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยสองแห่ง
ในสกุลเงินเยนเทียบเท่าจ านวนเงิน 295 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.35 ต่อปี สัญญามีผลในวนัท่ี 23 กรกฏาคม 
พ.ศ. 2561 เพื่อท่ีจะไดรั้บเงิน 295 ลา้นบาท ณ วนัท่ีครบก าหนดช าระของเงินกูย้มื 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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16 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
จ) เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบริษทัย่อย 
 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท 
   

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย  22,500 22,500 

 
ในระหวา่งไตรมาสท่ีสาม พ.ศ. 2561 บริษทัไดแ้ปลงเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ยเป็นเงินกูย้มืระยะสั้นโดยการออกตัว๋สญัญา
ใชเ้งินท่ีมีก าหนดช าระคืนภายในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2562 โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
 

ฉ) ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญัของกจิการ 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยายน  30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

   ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,186 5,028 5,146 5,028 

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 337 211 337 211 

 5,523 5,239 5,483 5,239 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

   ผลประโยชน์ระยะสั้น 24,859 16,118 15,775 16,118 

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 944 - 944 - 

 25,803 16,118 16,719 16,118 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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17 รายได้อ่ืน 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายไดค่้าเช่า 218 303 218 303 
รายไดค่้าบริการ - 60 - 60 
ดอกเบ้ียรับ 6,305 5,982 30,000 20,810 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 5,456 - - - 
ก าไรจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 532 972 532 972 
เงินชดเชยจากการยกเลิกสญัญาซ้ือขายหุน้ 38,000 - 38,000 - 

รายไดอ่ื้น 10,463 1,338 - 17 

 60,974 8,655 68,750 22,162 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายไดค่้าเช่า 743 909 743 907 
รายไดค่้าบริการ 1,591 180 1,592 180 
ดอกเบ้ียรับ 21,490 11,048 108,381 29,633 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 1,829 - - - 
ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 19 - 19 - 
ก าไรจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 1,198 8,473 1,198 8,473 
เงินชดเชยจากการยกเลิกสญัญาซ้ือขายหุน้ 38,000 - 38,000 - 

รายไดอ่ื้น 13,589 3,882 3,043 281 

 78,459 24,492 152,976 39,474 

 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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18 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ในภายหน้า 

 

18.1 สัญญาขายไฟฟ้า 
 

ในประเทศ 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีสญัญาขายไฟฟ้า กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) และการไฟฟ้านครหลวง 
(“กฟน.”) จ านวน 29 สัญญา (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 29 สัญญา) ปัจจุบนักลุ่มกิจการไดด้ าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า แลว้ 
ตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาขายไฟฟ้าจ านวน 28 สัญญา สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
  

ระบบ 
ผลติกระแสไฟฟ้า 

บริษทั จ านวน 
สัญญา 

ก าลงัการผลติ 
เมกะวตัต์ 

อตัรารับซ้ือไฟฟ้า 
(บาทต่อกโิลวตัต์ - ช่ัวโมง) 

อายุสัญญา 

ด าเนินการผลิต 
และจ าหน่ายไฟฟ้า 

ระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานหมุนเวยีน 

บริษทั 1 4.5 ปริมาณรับซ้ือไฟฟ้าในส่วนท่ีไม่เกินรับเขา้ 
รับซ้ือไฟฟ้าในอตัรา 4.21 บาท ส าหรับช่วง 
Peak และ 2.63 บาท ส าหรับช่วง Off-peak 
และปริมาณไฟฟ้าในส่วนท่ีเกินรับเขา้ รับซ้ือ
ไฟฟ้าในอัตรา 4.22 บาท ส าหรับช่วง Peak 
และ 2.36 บาท ส าหรับช่วง Off-peak และ
บริษทัได้รับการสนับสนุนเพิ่มราคารับซ้ือ
ไฟฟ้าจ านวน 8 บาท เป็นระยะเวลา 10 ปี 
นบัตั้งแต่วนัจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์

อายสุัญญา 5 ปีและต่อสัญญาอตัโนมติัทุก 
5 ปี จนกวา่จะมีการยติุสัญญา 

ระบบผลิตไฟฟ้าจาก 
พลงังานแสงอาทิตยท่ี์ 
ติดตั้งบนพื้นดิน 

กิจการท่ีควบคุม 
ร่วมกนั 

10 80 ปริมาณรับซ้ือไฟฟ้าในส่วนท่ีไม่เกินรับเขา้ 
รับซ้ือไฟฟ้าในอตัรา 4.21 บาท ส าหรับช่วง 
Peak และ 2.63 บาท ส าหรับช่วง Off-peak 
และปริมาณไฟฟ้าในส่วนท่ีเกินรับเขา้ รับซ้ือ
ไฟฟ้าในอัตรา 4.22 บาท ส าหรับช่วง Peak 
และ 2.36 บาท ส าหรับช่วง Off-peak และ
บริษทัได้รับการสนับสนุนเพิ่มราคารับซ้ือ
ไฟฟ้าจ านวน 6.5 บาท เป็นระยะเวลา 10 ปี 
นบัตั้งแต่วนัจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์

อายสุัญญา 5 ปีและต่อสัญญาอตัโนมติัทุก 
5 ปี จนกวา่จะมีการยติุสัญญา 

ระบบผลิตไฟฟ้าพลงังาน 
แสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบน 
หลงัคา 

บริษทัยอ่ย 14 14 รั บ ซ้ื อ ไฟ ฟ้ าแ บ บ  Feed-in Tariff (FiT)  
ในอตัรา 6.16 บาท 

อายสุัญญา 25  ปีนบัตั้งแต่วนัจ าหน่าย 
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์

ระบบผลิตไฟฟ้าจาก 
พลงังานแสงอาทิตยท่ี์ 
ติดตั้งบนพื้นดิน 

บริษทัยอ่ย 1 1 รั บ ซ้ื อ ไฟ ฟ้ าแ บ บ  Feed-in Tariff (FiT)  
ในอตัรา 5.66 บาท 

อายสุัญญา 25 ปีนบัตั้งแต่วนัจ าหน่าย 
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์

ระบบผลิตไฟฟ้าจาก 
ชีวมวล 

บริษทัยอ่ย 1 4.6 รับซ้ือไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) ในอตัรา 
4.24 บาท  และ Feed-in Tariff (FiT) Premium 
ในอตัรา 0.3 บาท เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัตั้งแต่
วนัจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์

อายสุัญญา 20 ปี นบัตั้งแต่วนัจ าหน่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์

ระบบผลิตไฟฟ้าจาก 
ชีวมวล 

บริษทัยอ่ย 1 8.8 รับซ้ือไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) ในอตัรา 
4.24 บาท และ Feed-in Tariff (FiT) Premium 
ในอตัรา 0.3 บาท เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัตั้งแต่
วนัจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์

อายสุัญญา 15 ปี 4 เดือน นบัตั้งแต่วนั
จ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์

อยูร่ะหวา่งการพฒันา  
และก่อสร้าง 

ระบบผลิตไฟฟ้าจาก 
ชีวมวล 

บริษทัยอ่ย 1 8.8 รับซ้ือไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) ในอตัรา 
4.24 บาท  และ Feed-in Tariff (FiT) Premium 
ในอตัรา 0.3 บาท เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัตั้งแต่
วนัจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์

อายสุัญญา 15 ปี 4 เดือน นบัตั้งแต่วนั
จ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์
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18 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ในภายหน้า (ต่อ) 

 

18.1 สัญญาขายไฟฟ้า (ต่อ) 
 

ต่างประเทศ 
 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยในประเทศญ่ีปุ่นมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับหน่วยงานท่ีรับซ้ือไฟฟ้าจ านวน  
6 สัญญา ท่ีไดด้ าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าแลว้ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 4 สัญญา) และมีใบอนุญาตในการซ้ือขายไฟฟ้า
กบัหน่วยงานรับซ้ือไฟฟ้าจ านวน 1 สัญญา ท่ียงัไม่ไดด้ าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 3 สัญญา) 
สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
  

ระบบ 
ผลติกระแสไฟฟ้า 

บริษทั จ านวน 
สัญญา 

ก าลงัการผลติ
เมกะวตัต์ 

อตัรารับซ้ือไฟฟ้า 
(เยนต่อกโิลวตัต์ - ช่ัวโมง) 

อายุสัญญา 

ด าเนินการผลิต
และจ าหน่าย
ไฟฟ้า 

ระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตย์
ท่ีติดตั้งบนพ้ืนดิน 

บริษทัยอ่ย 
 

6 8.24 รับซ้ือไฟฟ้าแบบ Feed-in 
Tariff(FiT) ในอตัรา 32-36 เยน 

อายสุญัญา 20 ปี ตั้งแต่วนั
จ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์

อยูร่ะหวา่ง 
การพฒันา  
และก่อสร้าง 

ระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตย์
ท่ีติดตั้งบนพ้ืนดิน 

บริษทัยอ่ย 1 13.5 รับซ้ือไฟฟ้าแบบ Feed-in  
Tariff(FiT) ในอตัรา 36 เยน 

อายสุญัญา 20 ปี ตั้งแต่วนั
จ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์

 

18.2 ภาระผูกพนัทีเ่ป็นข้อผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน - กรณีที่กลุ่มกจิการเป็นผู้เช่า 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคารส านกังาน รถยนต์ อุปกรณ์ และ
พื้นท่ีส่วนหลังคา-ดาดฟ้า และพื้นท่ีอ่ืน ๆ ของอาคารเพื่อใช้เป็นสถานท่ีติดตั้ งแผงเซลล์แสงอาทิตย  ์อายุของสัญญา 
มีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 26 ปี 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต
ทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภายใน 1 ปี 20,902 22,057 11,577 12,806 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 46,720 53,195 10,348 17,216 

มากกวา่ 5 ปี 139,372 145,696 - - 

 206,994 220,948 21,925 30,022 
 

ภายใต้สัญญาเช่าพื้นท่ีส่วนหลงัคา-ดาดฟ้าและพื้นท่ีอ่ืน ๆ ของอาคารบางสัญญา บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าเช่า 
ในอตัราร้อยละของยอดขาย หรือตามจ านวนเงินขั้นต ่าตามสญัญา แลว้แต่จ านวนเงินใดจะสูงกวา่ 
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18 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ในภายหน้า (ต่อ) 

 
18.3 สัญญาและภาระผูกพนัอ่ืน ๆ  
 

ในระหวา่งงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการไม่มีสญัญาและภาระผกูพนัอ่ืนเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีเปิดเผยไว้
ในหมายเหตุขอ้ 31.3 ในงบการเงินประจ าปี พ.ศ. 2560 
 

18.4 การค า้ประกนั 
 
ณ  วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคาร ในนามบริษทัและ 
บริษทัยอ่ยคงเหลือจ านวน 10 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 9 ล้านบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทางปฏิบัติ 
บางประการตามปกติธุรกิจ 
 

19 ทุนเรือนหุ้น 
 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
 
 จ านวน  ส่วนเกนิ  
 หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้น  รวม 

 พนัหุ้น พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ราคาตามบญัชีตน้งวด 1,815,000 1,815,000 727,554 2,542,554 

การออกหุน้ปันผล 90,750 90,750 - 90,750 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด 1,905,750 1,905,750 727,554 2,633,304 

 
เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี พ.ศ. 2560 
ในรูปของหุน้ปันผลในอตัรา 20 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล รวมจ านวนไม่เกิน 90.75 ลา้นบาท 
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20 เงนิปันผลจ่าย 

 
พ.ศ. 2561 
 
เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 
พ.ศ. 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้น 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นเงิน 90.75 ลา้นบาท และ จ่ายเป็น
เงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.00556 บาท เป็นจ านวนเงิน 10.09 ลา้นบาท รวมจ่ายปันผลทั้งส้ินจ านวน 100.84 ลา้นบาท โดยจ่ายใหก้บั
ผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 
พ.ศ. 2560 
 
เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 
พ.ศ. 2559 ให้แก่ผู ้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 199.65 ล้านบาท โดยจ่ายให้กับผู ้ถือหุ้นเม่ือวันท่ี  
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 
21 เหตุการณ์ภายหลงัวนัที่ในรายงานข้อมูลทางการเงนิ 

 
ก) เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดย้กเลิกสัญญาแลกเปล่ียนอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินและดอกเบ้ียกบัธนาคารพาณิชย ์

แห่งหน่ึงส าหรับเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในสกลุเงินเยนเทียบเท่าจ านวนเงิน 891 ลา้นบาท โดยไดรั้บดอกเบ้ียในวนัท่ี
ยกเลิกสัญญา จ านวน 7.35 ลา้นบาท 

 
ข) เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดท้ าสัญญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง เป็นจ านวน 2,450 ลา้นบาท โดยมีอตัรา

ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ TIBOR + 3 ก าหนดช าระคืนเงินตน้งวดแรกเม่ือครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือนนบัจากวนัท่ีเบิกเงินกู ้
งวดแรก และงวดต่อๆ ไปทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน เสร็จส้ินภายในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เพื่อใชใ้นการช าระคืนเงินกูย้ืม
จากสถาบนัการเงินอีกแห่งหน่ึง จ านวน 2,250 ลา้นบาท  
 

ค) เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงช าระเงินเพื่อซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จ  ากดั จาก
บริษทั ไทยนครพาราวูด้ จ  ากดั จ านวน 291,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 120 บาท รวมเป็นมูลค่า 34.92 ลา้นบาท ท าให้สัดส่วน 
การถือหุน้ของกลุ่มกิจการเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 75  
 

ง) เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงช าระเงิน 50 ลา้นบาท เพื่อซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั อินฟินีต้ี โซล่าร์ จ  ากดั 
ซ่ึงด าเนินกิจการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดินขนาดก าลงัการผลิตรวม 2 เมกะวตัต ์ 
 

จ) เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บริษัทจ่ายช าระค่าหุ้นท่ีเรียกเพิ่มในบริษัท ไทย คอมมูนิต้ี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากัด ส าหรับหุ้น 
10,000,000 หุน้ หุน้ละ 75 บาท จ านวน 75 ลา้นบาท เพื่อช าระเตม็มูลค่า และซ้ือหุน้สามญัเพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษทั ไทย คอมมูนิต้ี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั จ านวน 35,000,000 หุน้ หุน้ละ 10 บาท โดยบริษทัช าระค่าหุน้จ านวน 350 ลา้นบาท 
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