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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) 
 
 

ความเห็น 
 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงิน 
เฉพาะกิจการของบริษทัแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ 
ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน  
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

งบการเงินที่ตรวจสอบ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
• งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชี 
ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัท 
ตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีก าหนด
โดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ และขา้พเจา้ได้ปฏิบติัตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืน  ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี 
ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้ระบุเร่ืองการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์- โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ
และได้น าเร่ืองน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองน้ี 



 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธิีการตรวจสอบ 
  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ - โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน 
 

 

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1 ประมาณการทางบัญชี 
ท่ีส าคญัและขอ้สมมติฐาน และหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 ท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์   
 
ผู ้บริหารก าหนดให้โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแห่งหน่ึงของกลุ่ม
กิจการเป็นหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีตอ้งท าการทดสอบการ
ด้อยค่า เน่ืองจากหน่วยไฟฟ้าท่ีผลิตได้ไม่เป็นไปตามแผนงาน และ 
ได้หยุดด าเนินงานแล้วในขณะน้ี ผู ้บริหารมีแผนท่ีจะขายโรงไฟฟ้า
ดงักล่าวให้แก่บุคคลภายนอก 
 
ผูบ้ริหารประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยด์งักล่าวจาก
มูลค่ายติุธรรมหกัดว้ยตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรมถูกก าหนด
จากวิธีราคาตลาดของสินทรัพยท่ี์เทียบเท่า และรายงานการประเมินราคา
จากผูป้ระเมินราคาอิสระ  
 
ในระหวา่งปี พ.ศ. 2561 ผูบ้ริหารรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในโรงไฟฟ้า
ดงักล่าวเพ่ิมเติมจ านวน 296 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนมีราคาตามบญัชีจ านวน 238.47 ล้านบาท 
หลงัหักค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพยจ์  านวน 545.92 ล้านบาท ผูบ้ริหาร
เห็นวา่ค่าเผ่ือการด้อยค่าท่ีบนัทึกไวมี้ความเหมาะสมและสะทอ้นถึงราคาท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์
 
ขา้พเจา้ให้ความส าคญัในการตรวจสอบในเร่ืองน้ีเน่ืองจากการประเมิน
มูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับคืนตอ้งอาศยัดุลยพินิจท่ีส าคญัของผูบ้ริหาร
ในการระบุรายการสินทรัพย์ท่ีจะขาย และมูลค่าสุทธิตามบัญชีของ
สินทรัพยแ์ละขาดทุนจากการด้อยค่ามีสาระส าคญัต่องบการเงินของ 
กลุ่มกิจการและบริษทั 

ขา้พเจา้ท าความเขา้ใจและประเมินวิธีท่ีผูบ้ริหารใช้ในการประเมิน
การด้อยค่าของสินทรัพย ์รวมถึงประเมินความเหมาะสมของ 
ขอ้สมมติฐานหลกัและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร ดงัน้ี  
 

• สอบถามผูบ้ริหารถึงแผนในการขายโรงไฟฟ้าพลงังาน
ความร้อน การระบุรายการของสินทรัพยท์ั้ งหมดท่ี 
คาดวา่จะขาย 

• ประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินท่ีผูบ้ริหาร
และผูป้ระเมินราคาอิสะใช้ในการประเมินมูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพย ์

• ทดสอบความถูกต้องของข้อมูลท่ีใช้ในการประเมิน
มูลค่ายติุธรรม 

• ทดสอบการค านวณการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 
ขา้พเจา้พบวา่ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการประเมินมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายมีเหตุผลรองรับ
และเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 

ข้อมูลอ่ืน  
 

กรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้
ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าว
กบัคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
 

กรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีกรรมการพิจารณาวา่จ าเป็น เพ่ือให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่
กรรมการมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทั หรือหยดุด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีช่วยกรรมการในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษทั 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจาก 
การแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี 
ซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ  
หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่า 
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
สาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 



 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีกรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี  และการเปิดเผยขอ้มูล 
ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยกรรมการ  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับ และ
ประเมินว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญ 
ต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าขา้พเจา้ได้ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 
หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ
จนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษทั
ตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใน 
กลุ่มกิจการเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบติังานตรวจสอบ
กลุ่มกิจการ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็น
ท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบและข้อบกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจา้ได้พบในระหว่างการตรวจสอบ 
ของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและได้ส่ือสาร 
กบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อ 
ความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ  ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงาน 
ของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสีย
สาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  
 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
ขจรเกยีรติ  อรุณไพโรจนกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 
กรุงเทพมหานคร 
27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ย ีจํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 561,020,761 424,752,306 209,557,883 32,023,034

เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชร้ะยะสนั 8 74,399,234 77,853,761 11,602,676 8,860,152

เงินลงทุนชวัคราว 9 459,753 71,053,273 459,753 71,053,273

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 10 478,067,350 190,957,206 258,869,056 417,606,198

เงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่บุคคลอืน - 13,041,270 - -

เงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย 31 ค) - - 335,287,932 2,276,372,707

สินคา้คงเหลือ 14,452,830 - - -

ภาษีมูลค่าเพมิรอขอคืน 181,178,565 92,768,461 - 241,228

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ระยะสนั 11 - 10,194,000 - 10,194,000

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 12 152,581,949 18,957,229 11,977,634 10,914,187

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,462,160,442 899,577,506 827,754,934 2,827,264,779

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชร้ะยะยาว 8 12,008,535 25,870,000 1,050,000 24,070,000

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 31 ง) - - 4,333,468,428 2,232,305,697

ลูกหนีจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 31 ข) - - 1,383,683,149 -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13.2 - - 1,198,749,905 2,339,249,267

เงินลงทุนในกิจการทีควบคุมร่วมกนั 13.1 1,787,086,887 1,750,548,509 350,000,130 350,000,130

อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 14 89,977,885 88,399,605 89,977,885 88,399,605

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 6,928,083,195 5,153,099,831 280,233,690 594,804,630

ค่าความนิยม 16 17,726,430 - - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 4,376,580,242 4,129,634,953 7,679,330 5,626,613

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 18 2,409,825 73,702,662 - 73,173,307

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ระยะยาว 11 - 71,587,462 - 71,587,462

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 13,201,756 26,022,513 2,652,339 3,909,921

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 13,227,074,755 11,318,865,535 7,647,494,856 5,783,126,632

รวมสินทรัพย์ 14,689,235,197 12,218,443,041 8,475,249,790 8,610,391,411

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ ______________________________________     กรรมการ ______________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ย ีจํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนสิีนและส่วนของเจ้าของ

หนสิีนหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 20.1 98,794,277 2,233,047,945 98,794,277 2,233,047,945

เจา้หนีค่าก่อสร้างและเจา้หนีอืน 19 278,445,782 269,486,370 42,593,513 85,418,000

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 20.2 2,619,884 2,523,423 2,619,884 2,523,423

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาว

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 20.3 437,241,304 57,186,730 175,888,656 -

เงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัยอ่ย 31 จ) - - 22,500,000 22,500,000

ส่วนของหุ้นกูที้ถึงกาํหนดชาํระในหนึงปี 20.5 2,048,530,153 - 2,048,530,153 -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,349,856 1,726,427 - -

หนีสินหมุนเวียนอืน 15,484,548 13,253,458 966,918 683,651

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 2,882,465,804 2,577,224,353 2,391,893,401 2,344,173,019

หนสิีนไม่หมุนเวยีน

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 20.2 7,979,672 10,599,556 7,979,672 10,599,556

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20.3 5,922,634,037 1,846,101,127 2,062,779,803 -

หุ้นกู้ 20.5 949,065,843 2,995,173,493 949,065,843 2,995,173,493

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 21 8,606,509 6,075,757 8,606,509 6,075,757

2,454,578 2,454,578 2,454,578 2,454,578

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 1,335,446 - 1,266,952 -

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 72,000 72,000 72,000 72,000

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 6,892,148,085 4,860,476,511 3,032,225,357 3,014,375,384

รวมหนสิีน 9,774,613,889 7,437,700,864 5,424,118,758 5,358,548,403

ประมาณการหนีสินการรือถอนสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ย ีจํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนสิีนและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

   หุ้นสามญัจาํนวน 2,450,250,000  หุ้น 

   มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1 บาท

      (พ.ศ. 2560 : 2,359,500,000 หุ้น

      มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) 22 2,450,250,000 2,359,500,000 2,450,250,000 2,359,500,000

ทุนทีออกและเรียกชาํระแลว้

   หุ้นสามญัจาํนวน 1,905,749,580  หุ้น 

   ชาํระแลว้หุ้นละ 1 บาท

      (พ.ศ. 2560 : 1,815,000,000 หุ้น

      มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) 22 1,905,749,580 1,815,000,000 1,905,749,580 1,815,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 22 727,554,273 727,554,273 727,554,273 727,554,273

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 23 63,972,012 62,894,012 50,894,012 50,894,012

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,207,230,671 2,135,195,319 366,933,167 658,394,723

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ (134,119,095) (122,052,836) - -

รวมส่วนของเจา้ของของบริษทัใหญ่ 4,770,387,441 4,618,590,768 3,051,131,032 3,251,843,008

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 144,233,867 162,151,409 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 4,914,621,308 4,780,742,177 3,051,131,032 3,251,843,008

รวมหนสิีนและส่วนของเจ้าของ 14,689,235,197 12,218,443,041 8,475,249,790 8,610,391,411

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ย ีจาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขาย 496,417,874 188,422,145 1,242,355 -

รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพมิราคารับซือไฟฟ้า 22,339,621 - 1,499,520 -

รายไดค่้าบริหารจดัการ 42,610,585 40,581,506 74,351,127 67,865,420

ตน้ทุนขายและบริการ (435,172,853) (177,237,832) (88,386,181) (84,233,186)

กาํไร(ขาดทุน)ขันต้น 126,195,227 51,765,819 (11,293,179) (16,367,766)

เงินปันผลรับ 31 ก) 53 41 586,572,101 451,500,080

รายไดอื้น 24 156,191,219 39,304,761 69,461,144 86,659,935

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร     (206,690,163) (148,685,912) (204,779,510) (153,461,091)

ค่าใชจ้่ายอืน 15 (296,000,000) - (296,000,000) -

ตน้ทุนทางการเงิน 26 (123,240,033) (112,497,729) (260,140,885) (148,751,520)

ส่วนแบ่งกาํไรจากกิจการทีควบคุมร่วมกนั 610,188,427 586,956,733 - -

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 266,644,730 416,843,713 (116,180,329) 219,579,638

ภาษีเงินได้ 27 (83,576,890) (2,985,333) (74,440,259) (2,216,106)

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับปี 183,067,840 413,858,380 (190,620,588) 217,363,532

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี

รายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลงั

   การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 21 - (62,261) - (62,261)

   ภาษีเงินไดข้องรายการขา้งตน้ 18 - 12,452 - 12,452

รายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่เป็นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน (4,177,321) (160,062,057) - -

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 178,890,519 253,746,514 (190,620,588) 217,313,723

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)สําหรับปี

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 173,954,320 415,758,694 (190,620,588) 217,363,532

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 9,113,520 (1,900,314) - -

183,067,840 413,858,380 (190,620,588) 217,363,532

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 169,656,984 255,663,679 (190,620,588) 217,313,723

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 9,233,535 (1,917,165) - -

178,890,519 253,746,514 (190,620,588) 217,313,723

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 29

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขนัพืนฐาน 0.09 0.22 (0.10) 0.11

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ย ีจํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ทุนเรือนหุ้น จัดสรรแล้ว - การเปลียนแปลง รวม

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า สํารอง สัดส่วนใน การแปลงค่า ส่วนของเจ้าของ ส่วนได้เสียที

เรียกชําระแล้ว หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร บริษทัย่อย งบการเงิน ของบริษทัใหญ่ ไม่มีอํานาจควบคุม รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมาต้นปี ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2560 1,815,000,000 727,554,273 46,825,835 1,935,202,673 - 37,992,370 4,562,575,151 22,843,574 4,585,418,725

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ยทีลงทุนใหม่ - - - - - - - 141,225,000 141,225,000

จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 23 - - 16,068,177 (16,068,177) - - - - -

เงินปันผล 30 - - - (199,648,062) - - (199,648,062) - (199,648,062)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 415,708,885 - (160,045,206) 255,663,679 (1,917,165) 253,746,514

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 1,815,000,000 727,554,273 62,894,012 2,135,195,319 - (122,052,836) 4,618,590,768 162,151,409 4,780,742,177

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี

ลงทุนเพมิในบริษทัยอ่ยโดยซือหุ้น

จากส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 13.2 - - - - (7,768,923) - (7,768,923) (27,151,077) (34,920,000)

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

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

เงินปันผลทีเป็นเงินสด 30 - - - (10,091,388) - - (10,091,388) - (10,091,388)

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม

ส่วนของเจ้าของของบริษทัใหญ่

กําไรสะสม องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ
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บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ย ีจํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ทุนเรือนหุ้น จัดสรรแล้ว

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า สํารอง

เรียกชําระแล้ว หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมาต้นปี ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2560 1,815,000,000 727,554,273 40,025,835 651,597,230 3,234,177,338

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี

จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 23 - - 10,868,177 (10,868,177) -

เงินปันผล 30 - - - (199,648,053) (199,648,053)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 217,313,723 217,313,723

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 1,815,000,000 727,554,273 50,894,012 658,394,723 3,251,843,008

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี

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

เงินปันผลทีเป็นเงินสด 30 - - - (10,091,388) (10,091,388)

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - (190,620,588) (190,620,588)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม
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บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ย ีจาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 266,644,730 416,843,713 (116,180,329) 219,579,638

รายการปรับปรุง

ค่าเสือมราคา 15, 25 145,968,764 81,404,797 26,131,299 20,405,088

ค่าตดัจาํหน่าย 17 11,073,552 837,843 1,111,493 484,530

ส่วนแบ่งกาํไรจากกิจการทีควบคุมร่วมกนั 13.1 (610,188,427) (586,956,733) - -

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 21 2,652,204 3,895,076 2,652,204 3,895,076

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (2,024,288) (3,252,884) (73,463,351) 129,916,369

ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 9 - 675,160 - 675,160

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 24 (1,349,250) (8,649,867) (1,349,250) (8,649,867)

ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 37,848 3,163,848 (18,515) 3,163,848

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 15 296,000,000 - 296,000,000 -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายภาษีหกั ณ ทีจ่าย 17,528 494,059 - 76,204

เงินปันผลรับ 31 ก) (53) (41) (586,572,101) (451,500,080)

ดอกเบียรับ 24 (23,090,909) (18,911,219) (24,495,479) (69,962,781)

รายไดอื้น (1,578,280) - (3,030,593) -

ตน้ทุนทางการเงิน 26 123,240,033 112,497,729 260,140,885 148,751,520

207,403,452 2,041,481 (219,073,737) (3,165,295)

การเปลียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (393,228,292) 204,693,313 (10,822,156) 220,843,324

สินคา้คงเหลือ (14,452,830) - - -

ภาษีมูลค่าเพมิรอขอคืน (67,167,834) (16,584,036) 241,228 742,014

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 81,781,462 (81,781,462) 81,781,462 (81,781,462)

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (57,076,636) (3,356,254) (324,323) (177,290)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 13,923,480 (3,939,919) 1,259,199 (2,058,971)

เจา้หนีอืน 35,085,118 (207,140,087) 315,560 (16,799,755)

หนีสินหมุนเวียนอืน 773,786 9,469,212 283,267 (1,513,683)

จ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังาน (121,452) (3,564,336) (121,452) (3,564,336)

เงินสด(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน (193,079,746) (100,162,088) (146,460,952) 112,524,546

เพมิ   รับภาษีเงินได้ 1,546,610 1,848,081 1,546,610 1,723,967

หัก   จ่ายภาษีเงินได้ (12,787,837) (8,794,601) (2,279,665) (8,780,499)

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมการดาํเนินงาน (204,320,973) (107,108,608) (147,194,007) 105,468,014

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ย ีจาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิจากเงินทีไดม้า 13.2 (45,909,210) (4,097,762,928) (488,700,475) (1,073,275,386)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 424,249,995 -

จ่ายค่าหุน้คา้งชาํระ - (179,635,000) - (179,635,000)

เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชเ้พมิขึน (5,603,737) (40,650,522) (2,742,524) (8,860,152)

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุนชวัคราว 9 (510,971,859) (2,317,233,343) (510,971,859) (2,317,233,343)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชวัคราว 605,934,630 3,996,101,228 605,934,630 3,996,101,228

เงินสดรับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บุคคลอืน - 6,958,730 - -

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย 31 ค) - - (663,484,810) (2,450,286,600)

เงินสดรับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย 31 ค) - - 380,741,723 502,963,001

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 31 ง) - - (563,736,515) (1,822,252,003)

เงินสดรับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 31 ง) - - 704,565,291 -

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,255,191,134) (1,718,824,863) (6,927,944) (28,755,657)

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 10,118,121 8,763,416 262,615 8,748,354

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (46,566,950) (17,749,262) (3,121,581) (2,058,379)

รับดอกเบีย 34,960,193 9,420,715 35,815,425 14,089,685

รับเงินปันผล 670,222,116 411,250,074 570,822,098 415,700,073

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมลงทุน (1,543,007,830) (3,939,361,755) 482,706,069 (2,944,754,179)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินสุทธิจาก

   ค่าธรรมเนียมทางการเงิน 20.1 85,986,004 2,227,500,000 85,986,004 2,227,500,000

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 20.1 (2,250,000,000) (490,000,000) (2,250,000,000) (490,000,000)

จ่ายคืนหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 20.2 (2,973,324) (4,404,112) (2,973,324) (4,404,112)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวสุทธิจากค่าธรรมเนียมทางการเงิน 4,617,387,743 1,234,816,926 2,237,654,703 -

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว 20.3 (240,296,891) (120,358,694) - -

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 20.5 - 947,862,500 - 947,862,500

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมลงทุนเพมิในบริษทัยอ่ย - 141,225,000 - -

ลงทุนเพมิในบริษทัยอ่ยโดยซือหุน้จากส่วนไดเ้สีย

   ทีไม่มีอาํนาจควบคุม (34,920,000) - - -

เงินสดจ่ายเงินปันผล (10,181,324) (199,614,803) (10,181,324) (199,614,794)

ดอกเบียจ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงิน (218,601,959) (171,997,193) (220,489,723) (107,040,411)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 1,946,400,249 3,565,029,624 (160,003,664) 2,374,303,183

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ย ีจาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

บาท บาท บาท บาท

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน(ลดลง)สุทธิ 199,071,446 (481,440,739) 175,508,398 (464,982,982)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 424,752,306 977,037,378 32,023,034 497,007,854

กาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 1,084,230 7,127,778 2,026,451 (1,838)

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน (63,887,221) (77,972,111) - -

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

รายการทีไม่ใช่เงนิสด

รายการทีไม่ใช่เงินสดทีมีสาระสาํคญัมีดงันี

การลงทุนในบริษทัยอ่ยโดยยงัมิไดช้าํระเงิน - - 249,995 50,249,985

ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าและซืออุปกรณ์ทียงัไม่ไดช้าํระเงิน 119,907,294 194,559,625 2,086,003 62,498

ลูกหนีจากการจาํหน่ายเงินลงทุนคา้งรับจากบริษทัยอ่ย - - 1,383,683,149 174,499,985

หุน้ปันผล 90,749,580 - 90,749,580 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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1 ข้อมูลทั่วไป 

 
บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และเป็นบริษทัจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยมีบริษทั พี.เอ็ม.เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่ 
(“บริษทัใหญ่”) มีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 
 
เลขท่ี 725 อาคารเมโทรโพลิศ ชั้น 19 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทั บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัวา่กลุ่มกิจการ 
 
การประกอบธุรกิจของกลุ่มกิจการคือ การผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานชีวมวลให้แก่ภาครัฐและเอกชน 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัซ่ึงใชใ้นการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 เกณฑ์การจัดท างบการเงนิ 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543  
ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้ก าหนดของคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่าด้วยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดัท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน 
ยกเวน้เงินลงทุนเพื่อคา้ซ่ึงใชมู้ลค่ายติุธรรมตามท่ีอธิบายในนโยบายการบญัชี 
 
การจดัท างบการเงินให้สอดคล้องกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก าหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั 
และการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัท าข้ึนตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบติั กิจการเปิดเผย
เร่ืองการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซบัซ้อน หรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมีนยัส าคญัต่องบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 4 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทยในกรณีท่ีมีเน้ือความ
ขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัให้ใชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกีย่วข้อง 

 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี  

1 มกราคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัและเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ  
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในหน้ีสินของ
กิจการท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจดัหาเงินทั้งท่ีเป็นรายการท่ีเป็นเงินสดและรายการท่ีไม่ใช่เงินสด  
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนในเร่ืองวิธีการบญัชีส าหรับภาษีเงินได้รอตดับญัชีกรณี  
มีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีมีจ  านวนต ่ากวา่มูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย ์ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัด้วยมูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าต  ่ากว่าฐานภาษีของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน จะถือว่ามีผล

แตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีเกิดข้ึน 
- ในการประมาณการก าไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยใ์นมูลค่าท่ีสูงกว่า

มูลค่าตามบญัชีได ้ 
- ในกรณีท่ีกฎหมายภาษีอากรมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของก าไรทางภาษี ท่ีสามารถใช้ประโยชน์สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดั

บญัชีได้เฉพาะในประเภทท่ีก าหนด การพิจารณาการจะได้ใช้ประโยชน์ของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชีจะต้องน าไป
ประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่านั้น 

- ในการประมาณก าไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจ านวนท่ีใชห้ักภาษีท่ีเกิดจากการกลบัรายการของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หัก
ภาษีนั้น 

 
ผูบ้ริหารของกิจการไดป้ระเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบท่ีมีนัยส าคญัต่อกลุ่มกิจการ 
ยกเวน้เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีมีการประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
 

2.2.2.1 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการไม่ได้น ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่
ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความ
มาตรฐานบญัชีดงัต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียว 
    กบับริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่น้ีอา้งอิงหลกัการว่า รายไดจ้ะรับรู้เม่ือการควบคุมในสินคา้หรือบริการไดโ้อนไป
ยงัลูกคา้ ซ่ึงแนวคิดของการควบคุมไดน้ ามาใชแ้ทนแนวคิดของความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 
 
การรับรู้รายไดต้อ้งปฏิบติัตามหลกัการส าคญั 5 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 
1) ระบุสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
2) ระบุแต่ละภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในสญัญา 
3) ก าหนดราคาของรายการในสญัญา 
4) ปันส่วนราคาของรายการให้กบัแต่ภาระท่ีตอ้งปฏิบติั และ 
5) รับรู้รายไดข้ณะท่ีกิจการเสร็จส้ินการปฏิบติัตามแต่ละภาระท่ีตอ้งปฏิบติั  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีมีการประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 

2.2.2.1 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการไม่ได้น ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่
ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัจากวิธีปฏิบติัในปัจจุบนัไดแ้ก่ 
• สินคา้หรือบริการท่ีแตกต่างกนัแต่น ามาขายรวมกนั จะตอ้งรับรู้รายการแยกกนั และการให้ส่วนลดหรือการให้ส่วนลด

ภายหลงั จากราคาตามสญัญาจะตอ้งถูกปันส่วนไปยงัแต่ละองคป์ระกอบของแต่ละสินคา้หรือบริการ 
• รายไดอ้าจจะตอ้งถูกรับรู้เร็วข้ึนกวา่การรับรู้รายไดภ้ายใตม้าตรฐานปัจจุบนั หากส่ิงตอบแทนมีความผนัแปรดว้ยเหตุผล

บางประการ (เช่น เงินจูงใจ การให้ส่วนลดภายหลงั ค่าธรรมเนียมท่ีก าหนดจากผลการปฏิบติังาน ค่าสิทธิ ความส าเร็จ
ของผลงาน เป็นต้น) - จ านวนเงินขั้นต ่าของส่ิงตอบแทนผนัแปรจะต้องถูกรับรู้รายได้หากไม่ได้มีความเส่ียงท่ีมี
นยัส าคญัท่ีจะกลบัรายการ 

• จุดท่ีรับรู้รายได้อาจมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม : รายได้บางประเภทท่ีในปัจจุบนัรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ณ วนัส้ินสุด
สญัญาอาจจะตอ้งเปล่ียนเป็นรับรู้รายไดต้ลอดช่วงอายสุญัญา หรือในกรณีตรงกนัขา้ม 

• มีข้อก าหนดใหม่ท่ีเฉพาะเจาะจงส าหรับรายได้จากการให้สิทธิ การรับประกัน ค่าธรรมเนียมเร่ิมแรกท่ีไม่สามารถ 
เรียกคืนได ้และสญัญาฝากขาย 

• เน่ืองจากเป็นมาตรฐานฉบบัใหม่จึงมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพ่ิมมากข้ึน  
 
กิจการมีทางเลือกในการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีโดยการปรับปรุงยอ้นหลงัตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาดโดยมีขอ้อนุโลม  หรือปรับปรุง 
โดยรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงั กบัก าไรสะสม ณ วนัตน้งวดของรอบระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมตน้ใชม้าตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัน้ีประกอบกบัการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติม 
 
ผูบ้ริหารของกิจการได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งต้นไม่มีผลกระทบท่ีมีนัยส าคญัต่อ 
กลุ่มกิจการ  



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

18 

 
2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีมีการประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 

2.2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ ซ่ึงกลุ่มกิจการไม่ไดน้ ามาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนว่ากิจการร่วมลงทุน กองทุนรวม กองทรัสต ์และกิจการท่ีมีลกัษณะ
คล้ายคลึงกนัท่ีสามารถเลือกวิธีการวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมค้าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน โดยกิจการตอ้งเลือกวิธีการน้ีในแต่ละบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ ณ วนัท่ีรับรู้รายการคร้ังแรกของบริษทัร่วมและ 
การร่วมคา้ 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการโอนอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไปยงับญัชีอ่ืนๆ หรือ
โอนจากบญัชีอ่ืนๆ มาเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจะท าได้ก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพยน์ั้น
โดยมีหลกัฐานสนบัสนุน การเปล่ียนแปลงในการใชง้านจะเกิดข้ึนเม่ืออสงัหาริมทรัพยเ์ขา้เง่ือนไข หรือส้ินสุดการเขา้เง่ือนไข
ของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน การเปล่ียนแปลงในความตั้งใจเพียงอยา่งเดียวไม่เพียงพอท่ีจะสนบัสนุนว่าเกิดการโอน
เปล่ียนประเภทของสินทรัพยน์ั้น 

 
2.2.2.3 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 

ท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงัต่อไปน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีสามารถน ามาใชก่้อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ฉพาะส าหรับรอบระยะเวลาท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
   ฉบบัท่ี 16     
 
กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ จะน ามาใชแ้ทนและยกเลิกมาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 101 เร่ือง หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107 เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีมีการประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

 
2.2.2.3 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 

ท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงัต่อไปน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีสามารถน ามาใช้ก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้เฉพาะส าหรับรอบระยะเวลาท่ี 
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบับท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน  ก าหนดหลักการเก่ียวกับการแสดงรายการ
เคร่ืองมือทางการเงินเป็นหน้ีสินหรือส่วนของเจา้ของ และการหักกลบสินทรัพยท์างการเงินกบัหน้ีสินทางการเงิน มาตรฐาน
การบญัชีฉบบัน้ีใช้กบัการจดัประเภทเคร่ืองมือทางการเงินในมุมของผูอ้อกเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือจดัเป็นสินทรัพยท์างการเงิน 
หน้ีสินทางการเงิน และตราสารทุน รวมถึงการจัดประเภทดอกเบ้ีย เงินปันผล ผลก าไรและขาดทุนท่ีเก่ียวข้อง และ
สถานการณ์ท่ีท าให้สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินตอ้งหกักลบกนั 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน ก าหนดให้กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูล
เพ่ือให้ผูใ้ช้งบการเงินสามารถประเมินเก่ียวกบัความมีนัยส าคญัของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีต่อฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินของกิจการ และลักษณะและระดับของความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีกิจการเปิดรับระหว่าง 
รอบระยะเวลารายงานและ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งแนวทางการบริหารความเส่ียงดงักล่าว 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน กล่าวถึงการจดัประเภทรายการ การวดัมูลค่า การตดัรายการ
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน การค านวณการด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง 
ดงัต่อไปน้ี 
 
- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่า 

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีแบ่งออกเป็นสามประเภทไดแ้ก่ 
ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยข้ึนอยูก่บั
โมเดลธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพยท์างการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของ
สินทรัพยท์างการเงินนั้น 

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุน ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยกิจการสามารถเลือกรับรู้สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนด้วยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนโดยไม่สามารถโอนไปเป็นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

- หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย ยกเวน้หน้ีสินทางการเงินท่ีตอ้ง 
วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน หรือกิจการเลือกวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุนเม่ือเขา้เง่ือนไขท่ีก าหนด 

- ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทและวดัมูลค่าดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีมีการประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 

2.2.2.3 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 
ท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงัต่อไปน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีสามารถน ามาใช้ก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้เฉพาะส าหรับรอบระยะเวลาท่ี 
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 

 
- ขอ้ก าหนดการด้อยค่ากล่าวถึงการบญัชีส าหรับผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อ สินทรัพยท์างการเงินท่ี 

วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย หรือสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า และสินทรัพยท่ี์เกิดจากภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญาค ้าประกนั
ทางการเงิน โดยไม่จ  าเป็นตอ้งรอให้เกิดเหตุการณ์ด้านเครดิตข้ึนก่อน กิจการตอ้งพิจารณาการเปล่ียนแปลงในคุณภาพ
เครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นสามระดบั ในแต่ละระดบัจะก าหนดวิธีการวดัค่าเผ่ือการดอ้ยค่าและการค านวณวิธี
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัไป โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับลูกหน้ีการคา้หรือสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาภายใตม้าตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญั และลูกหน้ีตามสัญญาเช่า  
จะใชวิ้ธีการอยา่งง่าย (simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผ่ือการดอ้ยค่า 

 
- การบญัชีป้องกนัความเส่ียงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือแสดงผลกระทบในงบการเงิน ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมการบริหารความเส่ียง

ของกิจการท่ีใช้เคร่ืองมือทางการเงินในการจดัการฐานะเปิดท่ีเกิดข้ึนจากความเส่ียงนั้นๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อก าไร
หรือขาดทุน (หรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในกรณีของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกิจการเลือกแสดงการเปล่ียนแปลง
มูลค่ายติุธรรมในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) วิธีการดงักล่าวมีเป้าหมายในการแสดงถึงบริบทของเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนั
ความเส่ียงภายใตก้ารบญัชีป้องกนัความเส่ียงเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ ให้ความชัดเจนเก่ียวกบัวิธีการทางบัญชีท่ีเก่ียวกับการป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ โดยให้แนวทางในการระบุความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเขา้เง่ือนไข ให้แนวทางเก่ียวกบั
เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงในการป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ว่าสามารถถือโดยกิจการ
ใดๆภายในกลุ่มกิจการมิใช่เฉพาะเพียงบริษทัใหญ่เท่านั้น และให้แนวทางในการท่ีจะระบุมูลค่าท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่
จากส่วนของเจา้ของไปยงัก าไรหรือขาดทุนส าหรับทั้งเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงและรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง 
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบของการน ามาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินฉบบัเหล่าน้ีมาใช้
เป็นคร้ังแรก 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ - เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และส่วนได้เสียในการร่วมค้า 

 
(1) บริษทัยอ่ย 

 
บริษทัย่อยหมายถึงกิจการ (ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเม่ือกลุ่มกิจการมีการ
เปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวข้องกับผูไ้ด้รับการลงทุนและมีความสามารถท าให้เกิดผลกระทบ 
ต่อผลตอบแทนจากการใช้อ  านาจเหนือผูไ้ดรั้บการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ยไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่
วนัท่ีกลุ่มกิจการมีอ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มกิจการจะไม่น างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมไวใ้นงบการเงินรวม 
นบัจากวนัท่ีกลุ่มกิจการสูญเสียอ านาจควบคุม 
 
กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ส าหรับการซ้ือบริษทัย่อย ประกอบด้วย
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนให้และหน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพ่ือจ่ายช าระให้แก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซ้ือและส่วนไดเ้สียในส่วน
ของผูถื้อหุ้นท่ีออกโดยกลุ่มกิจการ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้รวมถึงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีผูซ้ื้อคาดวา่จะตอ้งจ่าย
ช าระตามขอ้ตกลง ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน มูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจจะถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง 
กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายติุธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุได้
ของผูถู้กซ้ือตามสดัส่วนของหุ้นท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 
 
ส่วนเกินของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ
ของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ ท่ีมากกว่ามูลค่ายติุธรรมสุทธิ ณ วนัท่ีซ้ือของ
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ได้มา ตอ้งรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ  านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อน
การรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยท่ีไดม้าเน่ืองจากการซ้ือในราคาต ่ากว่ามูลค่ายติุธรรม  
จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงัก าไรขาดทุน 
 
กิจการจะตดัรายการบัญชีระหว่างกัน ยอดคงเหลือ และก าไรท่ียงัไม่ได้เกิดข้ึนจริงระหว่างกนัในกลุ่มกิจการ ขาดทุนท่ียงั 
ไม่เกิดข้ึนจริงก็จะตดัรายการในท านองเดียวกัน เวน้แต่รายการนั้นมีหลักฐานว่าสินทรัพยท่ี์โอนระหว่างกนัเกิดการด้อยค่า 
นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ 
 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจะบนัทึกบญัชีด้วยราคาทุนหักค่าเผ่ือการด้อยค่า  ตน้ทุนจะมีการปรับเพ่ือ
สะท้อนการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย ตน้ทุนนั้นจะรวม
ตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของเงินลงทุนน้ี 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ - เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 
 

(2)  รายการและส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 
 

กลุ่มกิจการปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นกลุ่มกิจการ ส าหรับการ
ซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายให้และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของหุ้นท่ีซ้ือมา
ในบริษทัยอ่ยจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และก าไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมจะถูกบนัทึก
ในส่วนของผูถื้อหุ้น 
 

(3) การร่วมการงาน 
 

เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจดัประเภทเป็นการด าเนินงานร่วมกนั หรือการร่วมคา้ โดยข้ึนอยู่กบัสิทธิและภาระผูกพนั 
ตามสัญญาของผูล้งทุนแต่ละราย กลุ่มกิจการได้ประเมินลักษณะของการร่วมการงานท่ีมีและพิจารณาว่าเป็น การร่วมค้า  
ซ่ึงการร่วมคา้รับรู้เงินลงทุนโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
 

รายช่ือของกิจการร่วมคา้หลกัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13.1 
 

(4) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ จะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหักค่าเผ่ือการดอ้ยค่า 
ตน้ทุนจะมีการปรับเพ่ือสะทอ้นการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าตอ้งจ่าย  
ตน้ทุนจะรวมตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งจากการไดม้าของเงินลงทุนน้ี 
 

2.4 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 
 

(ก) สกลุเงนิที่ใช้ในการด าเนินงานและสกลุเงนิที่ใช้น าเสนองบการเงนิ 
 

รายการท่ีรวมในงบการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มกิจการถูกวดัมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลกั 
ท่ีบริษทัด าเนินงานอยู่ (สกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานและสกุลเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงินของบริษทั 
 

(ข) รายการและยอดคงเหลือ 
 

รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ
หรือวนัท่ีตีราคาหากรายการนั้นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการก าไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายช าระท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศด้วยอตัราแลกเปล่ียน  
ณ วนัส้ินปี ไดบ้นัทึกไวใ้นก าไรหรือขาดทุน  
 

เม่ือมีการรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน องค์ประกอบของอตัรา
แลกเปล่ียนทั้งหมดของก าไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนด้วย ในทางตรงขา้มการรับรู้ก าไรหรือขาดทุน 
ของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก าไรหรือขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของก าไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้น
ก าไรขาดทุนดว้ย 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.4 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ (ต่อ) 

 
(ค) กลุ่มกจิการ 

 
การแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัในกลุ่มกิจการ (ท่ีมิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง) 
ซ่ึงมีสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินท่ีใช้น าเสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้น าเสนอ 
งบการเงินดงัน้ี 
 
• สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัท่ีของแต่ละงบแสดงฐานะ

การเงินนั้น 
• รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบก าไรขาดทุนแปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉล่ีย และ 
• ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายติุธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศถือเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงาน 
ในต่างประเทศนั้นและแปลงค่าดว้ยอตัราปิด 

 
2.5 อนุพนัธ์ที่เป็นเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 
บริษทัได้ใช้เคร่ืองมือทางการเงิน เพ่ือลดความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย  
โดยก าหนดอตัราแลกเปล่ียนท่ีจะใช้ในการรับช าระหน้ีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ เคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วย สัญญา
แลกเปล่ียน และสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซ่ึงบนัทึกในงบการเงิน ณ วนัท่ีตามสัญญา รายการซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศบนัทึกเป็นลูกหน้ีและเจา้หน้ีโดยใช้อตัราปิดเฉล่ีย รายการลูกหน้ีและเจา้หน้ีสัญญาแลกเปล่ียนบนัทึก ณ วนัท่ีตามสญัญา
โดยใช้อตัราปิดเฉล่ีย และปรับมูลค่าตามอตัราแลกเปล่ียน ณ ส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน ก าไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศรับรู้ในงบก าไรขาดทุน ดอกเบ้ียรับหรือจ่ายท่ีเกิดข้ึนในการท าสญัญาจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

 
2.6 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร
ประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า และเงินเบิกเกินบญัชี 
จะแสดงไวใ้นส่วนของหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

2.7 เงนิฝากธนาคารที่มีข้อจ ากดัในการเบิกใช้ 
 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากัดในการเบิกใช้ หมายถึง เงินฝากธนาคารทุกประเภทซ่ึงมีเง่ือนไขการใช้จ่ายและขั้นตอนการเบิกถอน
ส าหรับวตัถุประสงค์เฉพาะตามขอ้ก าหนดของสัญญาบริหารการเงิน และสัญญาเงินกู้กบัสถาบนัการเงินท่ีให้การสนับสนุนสินเช่ือแก่ 
กลุ่มกิจการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.8 เงนิลงทุน 

 
กลุ่มกิจการจดัประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย และการร่วมค้า เป็น 3 ประเภท คือ (1) เงินลงทุนเพ่ือค้า  
(2) เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบก าหนด และ (3) เงินลงทุนทัว่ไป การจดัประเภทข้ึนอยู่กบัจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็น 
ผูก้  าหนดการจดัประเภทท่ีเหมาะสมส าหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจดัประเภทเป็นระยะ 
 
(1) เงินลงทุนเพ่ือคา้ คือ เงินลงทุนเพ่ือจุดมุ่งหมายหลักในการหาก าไรจากการเปล่ียนแปลงราคาในช่วงเวลาสั้นไม่เกิน 3 เดือน 

นบัแต่เวลาท่ีลงทุน และแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียน 
(2) เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบก าหนด คือ เงินลงทุนท่ีมีก าหนดเวลาและผูบ้ริหารตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไวจ้นครบก าหนด 

ไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่จะครบก าหนดภายใน 12 เดือนนบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานก็จะแสดงไวใ้น
สินทรัพยห์มุนเวียน 

(3) เงินลงทุนทัว่ไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ 
 
เงินลงทุนทั้ง 3 ประเภทรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน ซ่ึงหมายถึงมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีให้ไปเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้น
รวมทั้งค่าใชจ่้ายในการท ารายการ 
 
เงินลงทุนเพ่ือค้าว ัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวัดตามราคาเสนอซ้ือท่ีอ้างอิงจาก 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วนัท าการสุดท้ายของวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยอ้างอิงราคาเสนอซ้ือล่าสุดจาก 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รายการก าไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเพ่ือคา้รับรู้ในงบก าไรขาดทุน  
 
เงินลงทุนท่ีจะถือไวจ้นครบก าหนดวดัมูลค่าภายหลังการได้มาด้วยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง หักด้วย 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า 
 
เงินลงทุนทัว่ไป แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผ่ือการดอ้ยค่า 
 
บริษทัจะทดสอบค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเกิดข้ึน หากราคาตามบญัชีของ
เงินลงทุนสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน กิจการจะบนัทึกรายการขาดทุนจากค่าเผ่ือการดอ้ยค่ารวมไวใ้นงบก าไรขาดทุน 
 
ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชี
ของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยู่ในก าไรหรือขาดทุน กรณีท่ีจ  าหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตราสารหน้ีหรือตราสารทุนชนิดเดียวกัน
ออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีจ  าหน่ายจะก าหนดโดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัดว้ยราคาตามบญัชีจากจ านวนทั้งหมด
ท่ีถือไว ้
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.9 ลูกหนีก้ารค้า 

 
ลูกหน้ีการค้ารับรู้เร่ิมแรกด้วยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาด้วยจ านวนเงินท่ีเหลืออยู่หักด้วยค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญหมายถึงผลต่างระหวา่งราคาตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้
เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้าย
ในการขายและบริหาร 
 

2.10 สินค้าคงเหลือ 
 
สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนของสินค้าค  านวณโดยวิธีถวัเฉล่ีย 
ถ่วงน ้ าหนัก ตน้ทุนของการซ้ือประกอบด้วยราคาซ้ือ และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น ค่าขนส่ง หักด้วย
ส่วนลดท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด  
 

2.11 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 
อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองโดยกลุ่มกิจการเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่า หรือจากการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าของสินทรัพยห์รือทั้งสองอยา่ง 
และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิจการในกลุ่มกิจการ จะถูกจดัประเภทเป็น อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน รวมถึงอสังหาริมทรัพย ์
ท่ีอยูร่ะหวา่งก่อสร้างหรือพฒันาเพ่ือเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในอนาคต 
 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยวิธีราคาทุน รวมถึงตน้ทุนในการท ารายการ 
 
การรวมรายจ่ายในภายหลงัเขา้เป็นมูลค่าบญัชีของสินทรัพยจ์ะกระท าก็ต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มกิจการจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และตน้ทุนสามารถวดัมูลค่าได้อยา่งน่าเช่ือถือ ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทั้งหมด 
จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน เม่ือมีการเปล่ียนแทนช้ินส่วนของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน จะตดัมูลค่าตามบญัชีของส่วนท่ี 
ถูกเปล่ียนแทนออก 
 
หลงัจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจะบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุน หักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผ่ือผลขาดทุน 
จากการดอ้ยค่า 
 
ท่ีดินไม่มีการหกัค่าเส่ือมราคา  
 

2.12 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนเดิมหักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสม และ ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวม
ตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินทรัพยน์ั้น 
 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสม เม่ือตน้ทุนนั้น
เกิดข้ึนและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษทัและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ และจะตดัมูลค่า
ตามบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก ส าหรับค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอ่ืน ๆ บริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในก าไร
หรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.12 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 
ท่ีดินไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยอ่ื์นค านวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพ่ือลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายกุารให้
ประโยชน์ท่ีประมาณการไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  15 ปี 4 เดือน -  25 ปี 
โรงไฟฟ้า 15 ปี 4 เดือน -  25 ปี 
อาคารและส านกังาน 25 ปี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์   5 - 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง และเคร่ืองใชส้ านกังาน 3 - 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 
ทุกส้ินรอบรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยใ์ห้
เหมาะสม 
 
ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนทนัที  
(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.15) 
 
ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ค  านวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีผลก าไรหรือขาดทุนอ่ืนสุทธิในก าไรหรือขาดทุน 
 

2.13 ค่าความนิยม 
 
ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 2.3 (1)) จะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
 
ค่าความนิยมท่ีรับรู้จะตอ้งถูกทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี และแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสะสม ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของค่าความ
นิยมท่ีรับรู้แลว้จะไม่มีการกลบัรายการ ทั้งน้ีมูลค่าคงเหลือตามบญัชีของค่าความนิยมจะถูกรวมค านวณในก าไรหรือขาดทุนเม่ือมีการ
ขายกิจการ 
 
ในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยท่ีก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยท่ีหน่วยนั้นอาจจะ
เป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกันซ่ึงคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ท่ีเกิดความนิยมเกิดข้ึนและระบุส่วนงาน
ด าเนินงานได ้
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
2.14.1 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีไดม้าจากการซ้ือบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาซ้ือและตน้ทุนอ่ืนท่ีท าให้โปรแกรมสามารถใชง้านได ้
บริษทัตดัจ าหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายกุารให้ประโยชน์ 5 ปี 
 

2.14.2 สิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
 
สิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ประกอบด้วย สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน (โครงการผลิตไฟฟ้าท่ีใช้เช้ือเพลิง 
ชีวมวล) สญัญาซ้ือขายไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภทติดตั้งบนพ้ืนดิน ท่ีกลุ่มกิจการท ากบัการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภทติดตั้งบนพ้ืนดินตามท่ี
ได้รับอนุญาตจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีออกโดยกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม ประเทศญ่ีปุ่ น (METI Certificate) ซ่ึง 
กลุ่มกิจการไดก้รรมสิทธ์ิในสญัญาขายไฟฟ้าดงักล่าวมาจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในประเทศญ่ีปุ่ น 
 
สิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจ ถูกบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีไดม้า และ สิทธิใน
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าท่ีไม่ได้เกิดจากการรวมธุรกิจจะถูกบนัทึกเป็นสินทรัพยด์้วยมูลค่าตน้ทุน สิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
ถูกตดัจ าหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า โดยจะเร่ิมตดัจ าหน่ายเม่ือกลุ่มกิจการไดเ้ร่ิมด าเนินการ
จ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชยไ์ด ้ตามระยะเวลาของสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า ดงัน้ี 
 
สิทธิในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า - พลงังานแสงอาทิตยป์ระเภทติดตั้งบนพ้ืนดิน                                20 ปี และ 25 ปี 
สิทธิในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า - พลงังานชีวมวล          15 ปี 4 เดือน และ 20 ปี 
 

2.14.3 สิทธิการใช้ที่ดนิ 
 
ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้ งของการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพ้ืนดินส าหรับหน่วยงานราชการและ
สหกรณ์ภาคการเกษตรซ่ึงเป็นสัญญาร่วมกนัระหว่างบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงและสหกรณ์แห่งหน่ึงในประเทศไทย บริษทัยอ่ย 
ได้ท  าขอ้ตกลงในการโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินให้แก่สหกรณ์ภาคการเกษตรเม่ือครบอายสุัญญาซ้ือขายไฟฟ้าของโดรงการ
ดงักล่าว แต่กลุ่มกิจการยงัคงไวซ่ึ้งสิทธิในการใชท่ี้ดินดงักล่าวตลอดอายสุญัญา ดงันั้นจึงบนัทึกท่ีดินดงักล่าวเป็นสิทธิการใชท่ี้ดิน 
กลุ่มกิจการตดัจ าหน่ายสิทธิการใชท่ี้ดินโดยวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 25 ปี ตามอายขุองสญัญา 
 

2.14.4 สิทธิการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้า 
 
สิทธิการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้า คือ ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าเพ่ือเช่ือมต่อระบบกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือ
ประโยชน์ในการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ซ่ึงกลุ่มกิจการได้โอนกรรมสิทธ์ิในระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าน้ีให้แก่การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค แต่กลุ่มกิจการคงไวซ่ึ้งสิทธิใน  การใชร้ะบบสายส่งดงักล่าวตลอดอายสุญัญา กลุ่มกิจการตดัจ าหน่ายสิทธิการใช้
ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 15 ปี 4 เดือน และ 20 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 
เร่ิมด าเนินการจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 
สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีการตดัจ าหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคาตามบญัชีอาจสูงกว่ามูลค่า 
ท่ีคาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับคืน  
ซ่ึงหมายถึงจ านวนท่ีสูงกว่าระหวา่งมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุด
ท่ีสามารถแยกออกมาได ้เพ่ือวตัถุประสงค์ของการประเมินการดอ้ยค่า สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยม
ซ่ึงรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแลว้ จะถูกประเมินความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน 
 

2.16 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณทีี่กลุ่มกจิการเป็นผู้เช่า 
 
สัญญาระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้น 
ถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึกในก าไร
หรือขาดทุนโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั้น 
 
สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตาม
สญัญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่  
 
จ านวนเงินท่ีต้องจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพ่ือให้ได้อตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู ่ 
โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่าย 
จะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่าเพ่ือท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน
ท่ีเหลืออยู่ สินทรัพยท่ี์ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า 
แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 

 
2.17 เงนิกู้ยืม 

 
เงินกูย้มืรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนการจดัท ารายการท่ีเกิดข้ึนเงินกูย้ืมวดัมูลค่าในเวลาต่อมา
ด้วยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ผลต่างระหว่างเงินท่ีได้รับ (หักด้วยต้นทุนการจดัท ารายการท่ีเกิดข้ึน)  
เม่ือเทียบกบัมูลค่าท่ีจ่ายคืนเพ่ือช าระหน้ีนั้นจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้มื 
 
ค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายไปเพ่ือให้ได้เงินกูม้าจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัท ารายการเงินกูใ้นกรณีท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะใช้วงเงินกูบ้างส่วน
หรือทั้งหมด ในกรณีน้ีค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทัง่มีการถอนเงิน หากไม่มีหลักฐานท่ีมีความเป็นไปได้ท่ีจะใช้วงเงิน
บางส่วนหรือทั้ งหมด ค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าส าหรับการให้บริการสภาพคล่องและจะตดัจ าหน่ายตาม
ระยะเวลาของวงเงินกูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 
เงินกูย้มืจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขให้เล่ือนช าระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
12 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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2.18 ต้นทุนการกู้ยืม 
 

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขตอ้งน ามารวมเป็นส่วนหน่ึงของราคา
ทุนของสินทรัพยน์ั้น โดยสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขคือสินทรัพยท่ี์จ  าเป็นตอ้งใช้ระยะเวลานานในการเตรียมสินทรัพยน์ั้นให้อยู่ในสภาพ
พร้อมท่ีจะใช้ไดต้ามประสงค์หรือพร้อมท่ีจะขาย การรวมตน้ทุนการกูย้ืมเป็นราคาทุนของสินทรัพยต์อ้งส้ินสุดลงเม่ือการด าเนินการ 
ส่วนใหญ่ ท่ีจ  าเป็นในการเตรียมสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขให้อยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ามประสงค์หรือพร้อมท่ีจะขายได้เสร็จส้ินลง
หรือระหวา่งท่ีการด าเนินการพฒันาสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขหยดุชะงกัลง 
 

รายได้จากการลงทุนท่ีเกิดจากการน าเงินกู้ยืมท่ีกู้มาโดยเฉพาะ ท่ียงัไม่ได้น าไปเป็นรายจ่ายของสินทรัพยท่ี์เข้าเง่ือนไขไปลงทุน 
เป็นการชัว่คราวก่อน ตอ้งน ามาหกัจากตน้ทุนการกูย้มืท่ีสามารถตั้งข้ึนเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์ 
 

ตน้ทุนการกูย้มื ตอ้งถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดข้ึน 
 

2.19 ภาษเีงนิได้งวดปัจจุบันและภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในก าไร
หรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของ
เจา้ของ ในกรณีน้ี ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของตามล าดบั 
 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัค านวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู ่หรือท่ีคาดได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้
ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ย ด าเนินงานอยูแ่ละเกิดรายไดเ้พ่ือเสียภาษี ผูบ้ริหารจะประเมิน
สถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ ในกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีการน ากฎหมายภาษี ไปปฏิบติัข้ึนอยู่กบัการตีความ  
จะตั้งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีท่ีเหมาะสมจากจ านวนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระภาษีแก่หน่วยงานจดัเก็บ 
 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีรับรู้ตามวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และราคาตามบญัชี 
ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน 
 

อยา่งไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้เร่ิมแรกของรายการสินทรัพยห์รือรายการหน้ีสินท่ีเกิด
จากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนทั้งทางบญัชีหรือทางภาษี 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีค  านวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู ่หรือ ท่ีคาดได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมีผล
บงัคบัใช้ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะน าไปใช้เม่ือสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไดใ้ชป้ระโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่ายช าระ 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มกิจการจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน าจ  านวนผลต่าง
ชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจการได้ตั้ งภาษีเงินได้รอตดับญัชีของผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม  
และส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้เวน้แต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ
ผลต่างชัว่คราวมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะไม่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไดใ้นอนาคต 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะแสดงหักกลบกนัก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะ
น าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บ
เป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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2.20 ผลประโยชน์พนักงาน 

 
(ก) โครงการสมทบเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

 
ส าหรับโครงการสมทบเงินกลุ่มกิจการจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจ านวนเงินท่ีคงท่ี บริษทัไม่มีภาระผกูพนัทางกฎหมายหรือ
ภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายเงินเพ่ิมเม่ือได้จ่ายเงินสมทบไปแลว้ ถึงแมก้องทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะจ่ายให้
พนักงานทั้งหมดส าหรับการให้บริการจากพนกังานทั้งในอดีตและปัจจุบนั บริษทัจะจ่ายสมทบให้กบักองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
ซ่ึงบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอกตามเกณฑ์และข้อก าหนดของ พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530  
เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเม่ือถึงก าหนดช าระ ส าหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรู้เป็น
สินทรัพยจ์นกวา่จะมีการไดรั้บเงินคืนหรือหกัออกเม่ือครบก าหนดจ่าย 
 

(ข) ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ
 
กลุ่มกิจการจดัให้มีผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายท่ีุไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซ่ึงจะก าหนดจ านวนเงินผลประโยชน์ท่ีพนักงาน 
จะไดรั้บเม่ือเกษียณอาย ุโดยส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น อาย ุจ  านวนปีท่ีให้บริการ และค่าตอบแทน 
 
หน้ีสินส าหรับโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายจุะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั ณ วนัท่ี
ส้ินรอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ ภาระผูกพนัน้ีค  านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยั
อิสระทุกปี ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลด
กระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีจะจ่าย
ภาระผกูพนั และวนัครบก าหนดของหุ้นกูใ้กลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งช าระภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ
 
ก าไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐานจะตอ้ง
รับรู้ในส่วนของเจา้ของผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึนและไดร้วมอยูใ่นก าไรสะสมในงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ในส่วนของเจา้ของ 
 
ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน 
 

2.21 ประมาณการหนีสิ้น 
 
กลุ่มกิจการจะบันทึกประมาณการหน้ีสิน ซ่ึงไม่รวมถึงประมาณการหน้ีสินส าหรับผลตอบแทนพนักงาน อนัเป็นภาระผูกพนั 
ในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงท่ีจดัท าไว ้อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงการช าระภาระผูกพนันั้ น 
มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะส่งผลให้บริษทัตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการจ านวนท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจ านวนประมาณการหน้ีสิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายท่ีคาดว่าจะตอ้งน ามาจ่ายช าระภาระผูกพนั 
โดยใช้อตัราก่อนภาษีซ่ึงสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเส่ียงเฉพาะของ
หน้ีสินท่ีก าลงัพิจารณาอยู ่การเพ่ิมข้ึนของประมาณการหน้ีสินเน่ืองจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่าย 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.22 เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล 

 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับรู้ด้วยราคานโยบาย เม่ือกลุ่มบริษทัมีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุผลว่าจะได้รับการอุดหนุนนั้นและกลุ่มกิจการ 
จะปฏิบติัตามเง่ือนไขของเงินอุดหนุนท่ีก าหนดไว ้
 
เงินอุดหนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายได้จากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยจ์ะรับรู้เป็นรายได้ในก าไรหรือขาดทุนอย่างเป็น
ระบบตลอดระยะเวลาซ่ึงกิจการรับรู้ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนท่ีไดรั้บการชดเชย 

 
2.23 ทุนเรือนหุ้น 

 
หุ้นสามญัจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ 
 
ตน้ทุนส่วนเพ่ิมท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซ้ือหุ้นท่ีจ่ายออกไปจะแสดงรายการดงักล่าว ซ่ึงสุทธิจากภาษี 
ไวเ้ป็นรายการหกัในส่วนของเจา้ของ โดยน าไปหกัจากส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการออกหุ้นดงักล่าว 
 

2.24 การรับรู้รายได้ 
 
รายไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีจะไดรั้บจากการขายสินคา้และบริการซ่ึงเกิดข้ึนจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มกิจการ รายไดจ้าก
การขายรวมถึงเงินส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้าสุทธิจากการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั (ค่า ft) และค่าด าเนินการของการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคซ่ึงจะแสดงดว้ยจ านวนเงินสุทธิจากภาษีขายรวม โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มกิจการส าหรับงบการเงินรวม รายได้
จากการขายสินคา้รับรู้เม่ือผูซ้ื้อรับโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส าคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ 
 
รายไดค้่าบริหารจดัการจะรับรู้เม่ือไดใ้ห้บริการเสร็จส้ินแลว้ 
 
รายไดด้อกเบ้ียตอ้งรับรู้ตามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 
รายไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผลนั้นเกิดข้ึน 
 

2.25 การจ่ายเงนิปันผล 
 
เงินปันผลท่ีจ่ายไปยงัผูถื้อหุ้นของบริษทัจะรับรู้ในดา้นหน้ีสินในงบการเงินของกลุ่มกิจการในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ของกลุ่มกิจการไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
 

2.26 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ส่วนงานด าเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในท่ีน าเสนอให้ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน  
ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังานของ  
ส่วนงานด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือ ประธานคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหาร ท่ีท  าการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ 

 

3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงนิ 
 

กิจกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงได้แก่ ความเส่ียงจากตลาด (รวมถึงความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน ความเส่ียงดา้นมูลค่ายติุธรรมอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงดา้นกระแสเงินสดอนัเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงด้านราคา) ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ และความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง แผนการจดัการ
ความเส่ียงโดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเนน้ความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบท่ีท าให้เสียหายต่อผลการ
ด าเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการให้เหลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้ 
 

การจดัการความเส่ียงด าเนินงานของกลุ่มกิจการ เป็นไปตามนโยบายท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการ
จะช้ีประเด็น ประเมิน และป้องกนัความเส่ียงทางการเงินดว้ยการร่วมมือกนัท างานอยา่งใกลชิ้ดกบัหน่วยปฏิบติังานต่าง ๆ ภายในกลุ่มกิจการ 
คณะกรรมการบริษทัจะก าหนดหลกัการโดยภาพรวมเพ่ือจดัการความเส่ียงและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถึง
นโยบายส าหรับความเส่ียงท่ีเฉพาะเจาะจง เช่น ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ความเส่ียงอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียง
การให้สินเช่ือ การใช้ตราสารทั้งท่ีเป็นอนุพนัธ์ทางการเงินและไม่ใช่อนุพนัธ์ทางการเงินและการลงทุนโดยใช้สภาพคล่องส่วนเกิน 
ในการจดัการความเส่ียง 
 

3.1.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 
 

เน่ืองจากกลุ่มกิจการประกอบธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์กลุ่มกิจการได้ท  าสัญญา
รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้ากับผู ้รับจ้างต่างประเทศและการด าเนินงานระหว่างประเทศจึงย่อมมีความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดจากสกุลเงินท่ีหลากหลาย โดยมีสกุลเงินหลกัเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและสกุลเงิน
เยนญ่ีปุ่ น ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเกิดข้ึนจากรายการธุรกรรมในอนาคต การรับรู้รายการของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
และเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ กลุ่มกิจการยงัไม่มีการป้องความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าวเน่ืองจาก
บริษทัมีการลงทุนและขอสินเช่ือเป็นเงินสกุลเดียวกบัรายรับ (รายจ่าย) ท่ีบริษทัจะไดรั้บ (จ่าย) ในอนาคต 
 

บริษทัไดใ้ห้เงินกูย้มืแก่บริษทัยอ่ยในต่างประเทศเป็นสกุลเงินเยนญ่ีปุ่ น จึงมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน บริษทัไดป้้องกนั
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าวโดยท าสญัญาแลกเปล่ียนอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินและดอกเบ้ียกบัธนาคารพาณิชย ์
 

3.1.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียของบริษทัเกิดจากการกูย้มืเงินแบบวงเงินกูสิ้นเช่ือโครงการจากธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงกูด้ว้ยอตัรา
ดอกเบ้ียแบบลอยตวั โดยระยะเวลาการให้สินเช่ือและอตัราดอกเบ้ียข้ึนอยูก่บัเครดิตของผูกู้แ้ต่ละรายเป็นส าคญัซ่ึงจะท าให้
บริษทัมีความเส่ียงดา้นกระแสเงินสดท่ีเกิดจากอตัราดอกเบ้ีย 

 

3.1.3 ความเส่ียงด้านการพึง่พาลูกค้ารายใหญ่ 
 

กลุ่มกิจการมีลูกคา้รายใหญ่ คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง ซ่ึงเป็นผูรั้บซ้ือไฟฟ้าท่ีกลุ่มบริษทัผลิตได้
ทั้งหมดตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าซ่ึงได้ก  าหนดจ านวนหรือปริมาณและราคารับซ้ือไวอ้ย่างแน่นอนในแต่ละช่วงเวลาตาม
นโยบายการสนบัสนุนการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนของส านกังานนโยบายและพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
ดงันั้น หากมีการบอกเลิกสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจากลูกคา้รายดงักล่าว อาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มกิจการ
อยา่งมีนยัส าคญั  
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 

 
3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 

 
3.1.4 ความเส่ียงจากปริมาณพลงังานไฟฟ้าที่ผลติได้น้อยกว่าที่ประมาณการไว้ 

 
ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยอ์าจไดรั้บผลกระทบจาการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  
และภยัธรรมชาติ โดยปัจจยัดงักล่าวส่งผลให้กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้น้อยกว่าปริมาณท่ีคาดการณ์ไว ้  
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละผลประกอบการของกลุ่มกิจการเช่นเดียวกบัผูป้ระกอบการโดยทัว่ไปในอุตสาหกรรม 
 

3.1.5 ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหนี ้
 
ตามขอ้ก าหนดของเงินกูสิ้นเช่ือโครงการจากธนาคารพาณิชย ์กลุ่มกิจการมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินตามท่ีได้
ระบุไวใ้นสัญญาเงินกู ้เช่น การด ารงสัดส่วนความสามารถในการช าระหน้ี และการรักษาสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
เป็นตน้ หากบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินดงักล่าว กลุ่มกิจการอาจมีความเส่ียงท่ีจะถูกเรียกช าระหน้ีคืน 
ทั้งจ  านวนในทนัที 
 

3.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายติุธรรมอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนและ มูลค่ายติุธรรมของเงินกู้ยืม 
เปิดเผยรวมอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 ขอ้ 14 และขอ้ 20 ตามล าดบั 

 
4 ประมาณการทางบัญชีที่ส าคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพนิิจ 

 
การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ไดมี้การประเมินทบทวนอยา่งต่อเน่ือง และอยูบ่นพ้ืนฐานของประสบการณ์ในอดีตและ
ปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 
 
4.1   ประมาณการทางบัญชีที่ส าคญั และข้อสมมติฐาน 

 
กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ข้อสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบญัชี 
อาจไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณทางการบญัชีท่ีส าคญัและขอ้สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอยา่งเป็นสาระส าคญัท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิด 
การปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงัน้ี 
 
(ก) ประมาณการการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

 
กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี ตามท่ีได้กล่าวในหมายเหตุข้อ 2.13 มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด พิจารณาจากการค านวณมูลค่าจากการใช ้การค านวณดงักล่าวอาศยัการประมาณการ (หมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 16) 
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4 ประมาณการทางบัญชีที่ส าคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ) 

 
4.1   ประมาณการทางบัญชีที่ส าคญั และข้อสมมติฐาน (ต่อ) 

 
(ข) อาคารและอุปกรณ์ 

 
ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการอายกุารใช้งาน และมูลค่าคงเหลือ ส าหรับอาคารและอุปกรณ์ โดยฝ่ายบริหารจะทบทวนค่าเส่ือมราคา
เม่ืออายกุารให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือมีความแตกต่างไปจากประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์
ท่ีเส่ือมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านเน่ืองจากการขายหรือเลิกใช้ 

 
(ค) ประมาณการการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

 
กลุ่มกิจการทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ตามท่ีไดก้ล่าวในหมายเหตุขอ้ 2.15 มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพย์
ท่ีก่อให้เกิดเงินสด พิจารณาจากมูลค่ายติุธรรมหกัดว้ยตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายโดยอา้งอิงจากราคาตลาดของสินทรัพยเ์ทียบเท่า 
 

(ง) ภาษีเงินได ้
 
กลุ่มกิจการมีหน้าท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นหลายประเทศ ในการประมาณหน้ีสินภาษีเงินไดต้อ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งเป็นสาระส าคญั 
เน่ืองจากมีรายการคา้และการค านวณจ านวนมากท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินธุรกิจของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้
ท่ีคาดว่าจะเกิด โดยใช้เกณฑ์การประมาณภาษีส่วนเพ่ิมท่ีจะถึงก าหนดช าระ ผลแตกต่างระหว่างภาษีเงินได้ท่ีช าระจริงกับ
ประมาณการจะกระทบต่อภาษีเงินได ้และสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีในงวดท่ีมีการประมาณการ 
 

(จ) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดแ้ละหน้ีสินภาษีเงินไดจ้ะรับรู้จากผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน กบัมูลค่า
คงเหลือตามบัญชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผู ้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัจะมี 
ความเป็นไปได้อย่างสูงท่ีจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพ่ือใช้กลบัรายการสินทรัพยภ์าษีเงินได้ กลุ่มกิจการใช้ขอ้สมมติฐาน 
ในการประมาณการก าไรทางภาษีในอนาคต และช่วงเวลาท่ีจะใชผ้ลแตกต่างชัว่คราวนั้น การเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐานดงักล่าว
ในแต่ละงวดอาจท าให้มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อสถานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 
(ฉ) ภาระผกูพนับ าเหน็จบ านาญ 

 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนับ าเหน็จบ านาญข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยัท่ีใช้ในการค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยมี 
ขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัราคิดลด การเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐานเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อ
มูลค่าของภาระผกูพนับ าเหน็จบ านาญ 
 
กลุ่มกิจการได้พิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัราดอกเบ้ียท่ีควรจะใช้ในการก าหนดมูลค่าปัจจุบนัของ
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุในการพิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสม
กลุ่มกิจการพิจารณาใช้ อัตราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบัตรรัฐบาลซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินท่ีต้องจ่ายช าระ
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ และมีอายุครบก าหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาท่ีต้องจ่ายช าระภาระผูกพนัผลประโยชน์เม่ือ
เกษียณอายท่ีุเก่ียวขอ้ง 
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4 ประมาณการทางบัญชีที่ส าคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ) 

 
4.1   ประมาณการทางบัญชีที่ส าคญั และข้อสมมติฐาน (ต่อ) 

 
(ฉ) ภาระผกูพนับ าเหน็จบ านาญ (ต่อ) 

 
ข้อสมมติฐานหลักส าหรับภาระผูกพันบ าเหน็จบ านาญอ้างอิงกับสถานการณ์ปัจจุบันในตลาด ข้อมูลเพ่ิมเติมเปิดเผยใน 
หมายเหตุ 21 
 
หากอตัราคิดลดท่ีใช้เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จากท่ีผูบ้ริหารคาดการณ์ไว ้มูลค่าภาระผูกพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุจะ
เพ่ิมข้ึน 1.08 ลา้นบาท หรือลดลง 0.93 ลา้นบาท 
 

4.2 การใช้ดุลยพนิิจที่ส าคญัในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี 
 
การรวมงบการเงินของกิจการท่ีกลุ่มกิจการถือหุ้นนอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ในการจดัท างบการเงินรวม 
 
ผูบ้ริหารมีความเห็นว่ากลุ่มกิจการมีอ านาจควบคุมทางพฤตินัย (de facto control) เหนือบริษัทบางสวรรค์ กรีน จ ากัด ถึงแม้ว่า 
จะถือหุ้นนอ้ยกวา่ร้อยละ 50 แต่กลุ่มกิจการเป็นผูถื้อหุ้นเพียงรายเดียวท่ีมีสิทธิในการออกเสียง 
 

5 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของบริษทันั้นเพ่ือด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของกลุ่มกิจการ 
เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนได้เสียอ่ืน และเพ่ือด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือลดตน้ทุน 
ของเงินทุน 
 
ในการด ารงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น การคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น การออกหุ้นใหม่ 
หรือการขายทรัพยสิ์นเพ่ือลดภาระหน้ีสิน นอกจากน้ี กลุ่มกิจการจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการท่ีระบุไวใ้นสัญญาเงินกู ้ 
(ในหมายเหตุขอ้ 20)  
 

6 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
 
กลุ่มกิจการด าเนินธุรกิจในการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานชีวมวล โดยด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 
และประเทศญ่ีปุ่ น กลุ่มกิจการเปิดเผยส่วนงานท่ีรายงานโดยจ าแนกส่วนงานตามภูมิศาสตร์ ไดแ้ก่ส่วนงานในประเทศไทยและในต่างประเทศ 
ส่วนงานด าเนินงานได้ถูกรายงานในลกัษณะเดียวกับรายงานภายในท่ีน าเสนอให้ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน ผูมี้อ  านาจ
ตดัสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานด าเนินงาน  
ซ่ึงพิจารณาวา่คือ ประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหาร 
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6 ข้อมูลตามส่วนงาน (ต่อ) 

 
ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม (ล้านบาท) 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ตดัรายการระหว่างกนั 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 501.52 183.10 93.56 76.01 595.08 259.11 (33.76) (30.11) 561.32 229.00 
รายไดอ่ื้น 70.68 94.45 89.01 2.35 159.69 96.80 (3.51) (57.49) 156.18 39.31 
รายไดเ้งินปันผล 586.57 451.50 - - 586.57 451.50 (586.57) (451.50) - - 

ตน้ทุนการด าเนินงาน (383.25) (139.33) (64.44) (44.20) (447.69) (183.53) 12.52 6.29 (435.17) (177.24) 

ก าไรจากการด าเนินงาน 775.52 589.72 118.13 34.16 893.65 623.88 (611.32) (532.81) 282.33 91.07 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (443.28) (112.20) (51.84) (26.73) (495.12) (138.93) 7.09 3.97 (488.03) (134.96) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนหกัตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา           
   และค่าตดัจ าหน่าย 332.24 477.52 66.29 7.43 398.53 484.95 (604.23) (528.84) (205.70) (43.89) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (14.61) (5.48) - - (14.61) (5.48) - - (14.61) (5.48) 
ตน้ทุนทางการเงิน (317.40) (169.96) (18.76) (62.21) (336.16) (232.17) 212.92 119.67 (123.24) (112.50) 
ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน (95.37) (69.22) - (10.05) (95.37) (79.27) 95.37 71.03 - (8.24) 

ส่วนแบ่งก าไรจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 610.19 586.96 - - 610.19 586.96 - - 610.19 586.96 

ผลการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 515.05 819.82 47.53 (64.83) 562.58 754.99 (295.94) (338.14) 266.64 416.85 

ภาษีเงินได ้ (73.93) (2.25) (9.64) (0.74) (83.57) (2.99) - - (83.57) (2.99) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 441.12 817.57 37.89 (65.57) 479.01 752.00 (295.94) (338.14) 183.07 413.86 

           

รวมสินทรัพย์         14,689.24 12,218.44 
           

รวมหนีสิ้น         9,774.61 7,437.70 

 



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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7 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินสดในมือ 2,077,931 117,924 60,000 60,000 

เงินฝากธนาคาร 558,942,830 424,634,382 209,497,883 31,963,034 

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

เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 0.375 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 0.4 ต่อปี) 
 

8 เงนิฝากธนาคารที่มีข้อจ ากดัในการเบิกใช้ 
 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะสั้นไดแ้ก่ เงินฝากบญัชีพกัท่ีบริษทัได้เปิดส าหรับวตัถุประสงคเ์ฉพาะเพ่ือจ่ายเงินตน้และดอกเบ้ียหุ้นกู ้ 
เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากกระแสรายวนัท่ีบริษทัยอ่ยไดจ้  าน า และโอนสิทธิเรียกร้องไวก้บัผูใ้ห้กูเ้พ่ือค  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือตามเง่ือนไข
การใชจ่้าย และขั้นตอนการเบิกถอนส าหรับวตัถุประสงคเ์ฉพาะตามเง่ือนไขในสญัญาเงินกูย้มืระยะยาว 
 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาวได้แก่ เงินฝากออมทรัพยท่ี์บริษทัน าไปค ้าประกนัการใช้ไฟฟ้า และบริษทัย่อยได้เปิดไวส้ าหรับ
วตัถุประสงคเ์ฉพาะตามเง่ือนไขในสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว เงินฝากประจ าของบริษทัไดจ้  าน าไวก้บัผูใ้ห้กูเ้พ่ือค  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือส าหรับ
บริษทัย่อยสองแห่ง และบริษทัย่อยแห่งหน่ึงท่ีถูกน าไปผูกกบัหนังสือสัญญาค ้าประกันการปฏิบติัตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า กบั การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค 
 

9 เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

ความเคล่ือนไหวของเงินลงทุนชัว่คราวระหวา่งปีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หลกัทรัพย์เพ่ือค้า 
หลกัทรัพย์ที่ถือไว้จน 

ครบก าหนดภายใน 1 ปี 
 

รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 520,966,451 1,244,000,000 1,764,966,451 
ซ้ือเพ่ิม 2,310,000,000 7,233,343 2,317,233,343 
จ าหน่าย (2,799,902,056) (1,187,549,305) (3,987,451,361) 
โอนออก - (23,020,000) (23,020,000) 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม (675,160) - (675,160) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 30,389,235 40,664,038 71,053,273 
ซ้ือเพ่ิม 510,851,113 120,746 510,971,859 
จ าหน่าย (541,240,348) (63,345,031) (604,585,379) 

โอนเขา้ - 23,020,000 23,020,000 

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

ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 บริษทัใช้เงินฝากประจ ากบัธนาคารจ านวน 23.02 ลา้นบาท เพ่ือค  ้าประกนัวงเงินกูใ้ห้กบับริษทัยอ่ย จึงจดัประเภทเงิน
ฝากประจ าดงักล่าวเป็นเงินฝากท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 การค ้าประกนัดงักล่าวไม่มีความจ าเป็นอีกต่อไป ดงันั้น บริษทั
จึงจดัประเภทเงินฝากธนาคารดงักล่าวกลบัมาเป็นเงินลงทุนชัว่คราว 



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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9 เงนิลงทุนช่ัวคราว (ต่อ) 

 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หลกัทรัพย์ที่ถือไว้จน 
 ครบก าหนดภายใน 1 ปี 

 บาท 
  

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 459,753 

 
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนอา้งอิงจากราคาเสนอซ้ือในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง ณ วนัท่ีในงบการเงิน มูลค่ายติุธรรมน้ีถูกจดัอยู่ในระดบัท่ี 2  
ของล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
 

10 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  
 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ 168,206,169 18,946,067 56,518 - 

หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 168,206,169 18,946,067 56,518 - 

     
ลูกหน้ีและเงินทดรองจ่ายแก่     
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 31 ข) 3,860,725 3,676,881 93,031,887 90,317,119 
ลูกหน้ีจากการจ าหน่ายเงินลงทุน (หมายเหตุ 31 ข) -  - - 174,499,990 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 31,725,556 14,344,448 1,259,912 2,524,886 
เงินปันผลคา้งรับ (หมายเหตุ 31 ข) 134,750,024 119,000,021 134,750,024 119,000,021 
ลูกหน้ีอ่ืน 138,769,231 15,898,621 29,277,829 14,382,726 

เงินทดรองจ่าย 755,645 19,091,168 492,886 16,881,456 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 309,861,181 172,011,139 258,812,538 417,606,198 

หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 

ลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 309,861,181 172,011,139 258,812,538 417,606,198 
     

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 478,067,350 190,957,206 258,869,056 417,606,198 

 
ลูกหน้ีการคา้ขา้งตน้เป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
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11 สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ 

 

บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อยในต่างประเทศเป็นสกุลเยนเงินญ่ีปุ่ นและได้ป้องกันความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนโดยการท าสัญญา
แลกเปล่ียนสกุลเงินและดอกเบ้ียกบัธนาคารพาณิชย ์
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ลูกหน้ีตามสญัญาแลกเปล่ียนสุทธิ มีดงัน้ี 
 งบทางการเงนิรวมและ 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

   
ลูกหน้ีสญัญาแลกเปล่ียน - 2,261,992,000 

เจา้หน้ีสญัญาแลกเปล่ียน - (2,180,210,538) 

ลูกหน้ีสญัญาแลกเปล่ียนสุทธิ - 81,781,462 
 

ลูกหน้ีตามสญัญาแลกเปล่ียนครบก าหนดดงัน้ี  

 งบทางการเงนิรวมและ 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ระยะสั้น - 10,194,000 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ระยะยาว - 71,587,462 
   

รวมลูกหน้ีสญัญาแลกเปล่ียนสุทธิ - 81,781,462 
 

มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาแลกเปลีย่น 
 

มูลค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 
 งบการเงนิรวมและ 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 มูลค่ายุติธรรม 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

สญัญาท่ีมีมูลค่ายติุธรรมเชิงบวก (ก าไร) - 82,303,085 
 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 บริษทัได้ยกเลิกสัญญาแลกเปล่ียนอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินและดอกเบ้ียขา้งตน้ โดยได้รับดอกเบ้ียในวนัท่ียกเลิก
สญัญา จ านวน 12.77 ลา้นบาท 



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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12 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 11,310,857 10,344,497 11,066,233 10,327,109 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 140,513,997 8,357,936 211,345 390,618 

อ่ืน ๆ 757,095 254,796 700,056 196,460 

 152,581,949 18,957,229 11,977,634 10,914,187 

 
13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และเงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกนั 

 
13.1 เงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกนั 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกนั 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 บาท บาท 
   

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561   
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,750,548,509 350,000,130 
ส่วนแบ่งก าไร 610,188,427 - 

เงินปันผลรับ (573,650,049) - 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 1,787,086,887 350,000,130 
 



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

41 

 
13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และเงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 

 
13.1 เงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 

 
ลกัษณะของเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัใน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 

 

 
* บริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ  ากดั เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่นอกเหนือจากท่ีบริษทัถือหุ้นทางตรงจ านวน 1 หุ้น 
 
บริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ  ากดั ประกอบธุรกิจการลงทุนและบริษทั สยามโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จ  ากดั ประกอบธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์บริษทัทั้งสองแห่งเป็นบริษทัจ ากดัและหุ้นของบริษทัไม่มีการเสนอซ้ือขายในตลาด 
โดยมีบริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัถือหุ้นร่วมกนัในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าว 
 
ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปส าหรับกจิการที่ควบคุมร่วมกนั 
 
เน่ืองจากบริษทั สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จ  ากดั เป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ  ากดั งบการเงินจึงถูกรวมใน 
งบการเงินรวมของบริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ  ากดั  

 ประเภทของ ประเทศ 

สัดส่วนของส่วนได้ส่วนเสีย 
(ร้อยละ)  

 ธุรกจิ ที่จดทะเบียน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 วธีิการวดัมูลค่า 
      

กจิการที่ควบคุมร่วมกนัที่      
   บริษทัถือหุ้นโดยตรง      
บริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ  ากดั การลงทุน ไทย 60 60 วิธีส่วนไดเ้สีย 
      

กจิการที่ควบคุมร่วมกนัที่ถือหุ้นโดย      
   บริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ ากัด      
บริษทั สยาม โซล่าร์เอน็เนอร์ยี ่1 จ ากดั* ผลิตและจ าหน่าย     
 กระแสไฟฟ้า ไทย 60 60 วิธีส่วนไดเ้สีย 



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และเงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 

 
13.1 เงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 

 
งบการเงินรวมของบริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ  ากดั สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 
งบแสดงฐานะการเงนิรวมโดยสรุป 
 
 งบการเงนิรวมของ 
 บริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ ากดั 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

ส่วนที่หมุนเวยีน   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,553,598 2,281,196 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (ไม่รวมเงินสด) 595,092,763 578,058,285 

สินทรัพยห์มุนเวียนรวม 596,646,361 580,339,481 

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียน (ไม่รวมเจา้หน้ีการคา้) (321,750,000) (537,750,000) 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (รวมเจา้หน้ีการคา้) (265,893,085) (242,049,395) 

หน้ีสินหมุนเวียนรวม (587,643,085) (779,799,395) 
   

สินทรัพยห์มุนเวียนสุทธิ 9,003,276 (199,459,914) 
   

ส่วนที่ไม่หมุนเวยีน   
สินทรัพย ์ 5,016,204,510 5,377,680,138 

หน้ีสินทางการเงิน (2,183,290,574) (2,397,040,574) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนสุทธิ 2,832,913,936 2,980,639,564 
   

สินทรัพย์สุทธิ 2,841,917,212 2,781,179,650 

 



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และเงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 

 
13.1 เงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 

 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมโดยสรุป 
 
 งบการเงนิรวมของ 
 บริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ ากดั 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

รายไดจ้ากการขาย 485,947,325 476,376,575 
รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า 994,678,516 1,004,356,047 

ตน้ทุนขาย (297,952,787) (337,836,613) 

ก าไรขั้นต้น 1,182,673,054 1,142,896,009 
รายไดอ่ื้น 7,130,872 74,863,474 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (46,533,713) (82,182,508) 

ตน้ทุนทางการเงิน (124,892,644) (150,235,956) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,018,377,569 985,341,019 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (1,396,858) (7,079,798) 

ก าไรหลังภาษจีากการด าเนินงานต่อเน่ือง 1,016,980,711 978,261,221 

 
ขอ้มูลขา้งตน้เป็นจ านวนท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้
ดงักล่าว) ตามวิธีส่วนได้เสีย (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.3) กลุ่มกิจการรับรู้ผลประกอบการของกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน
ดงักล่าวไวใ้นรายการส่วนแบ่งก าไรจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตามสดัส่วนท่ีกลุ่มกิจการมีส่วนไดเ้สีย 



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และเงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 

 
13.1 เงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 

 
การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 
 
การกระทบยอดรายการระหวา่งขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
 
 บริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ ากดั 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

ข้อมูลการเงนิโดยสรุป   
   

สินทรัพย์สุทธิ ณ วนัส้ินปี 2,841,917,212 2,781,179,650 
รายการกระทบยอด :    
ผลต่างจากการจดัโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ   
    ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 136,730,717 136,564,757 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (169,784) (163,558) 

   
สินทรัพย์สุทธิหลงักระทบยอด ณ วนัส้ินปี 2,978,478,145 2,917,580,849 

ส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ร้อยละ 60) 1,787,086,887 1,750,548,509 

มูลค่าตามบัญชี 1,787,086,887 1,750,548,509 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ ากดั ไดน้ าใบหุ้นของเงินลงทุนในบริษทั สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่1 จ ากดั 
ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ท่ีมีราคาตามบญัชี 1,080 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 : 1,080 ล้านบาท) ไปค ้ าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัย่อยได้รับ 
จากธนาคารพาณิชย ์และบริษทั สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จ ากดั ไดน้ าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรท่ีมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 
4,974.74 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 5,205 ลา้นบาท) และเงินฝากธนาคารจ านวน 360 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 489  ล้านบาท) ไปค ้าประกนั
วงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์
 
บริษทัได้น าใบหุ้นของเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัทั้งจ  านวนไปจดจ าน าไวก้บัผูใ้ห้กูเ้พ่ือเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงิน
สินเช่ือท่ีกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์
 



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และเงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 

 
13.2 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 
บริษทัมีบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ดงัต่อไปน้ี 
 
     สัดส่วนของหุ้นสามัญ 
   สัดส่วนของหุ้นสามัญ ที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มี 

   ที่ถือโดยบริษัทใหญ่ อ านาจควบคุม 

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

 ประเภทของธุรกิจ จดทะเบียน ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท 

       
บริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นโดยตรง       
   บริษทั ทีเอสอี รูฟทอป จ ากดั การลงทุน ไทย 100 100 - - 
   บริษทั โซล่าร์ วซิิเบิล จ ากดั การให้บริการ ไทย 100 100 - - 
 บ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า      
   บริษทั ทีเอสอี โอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จ ากดั การลงทุน ไทย 100 100 - - 
 กระแสไฟฟ้า      
   บริษทั เวลิด ์โซล่าร์ จ  ากดั ผลิตและจ าหน่าย ไทย 100 100 - - 
 กระแสไฟฟ้า      
   บริษทั ไทย คอมมูนิต้ี  เอ็นเนอร์ยี ่จ  ากดั ผลิตและจ าหน่าย ไทย 100 100 - - 
   กระแสไฟฟ้า      
   บริษทั โซล่าร์ คอมมูนิต้ี จ  ากดั ผลิตและจ าหน่าย ไทย - 100 - - 
   TSE Group International Pte. Ltd. การลงทุน สิงคโปร์ - 100 - - 
   Solar Assets Pte. Ltd. การลงทุน สิงคโปร์ - 100 - - 
   บริษทั ออสการ์ เซฟ เดอะ เวลิด ์จ  ากดั ผลิตและจ าหน่าย ไทย - 70 - 30 
 กระแสไฟฟ้า      
       
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย บริษัท ทีเอสอี รูฟทอป จ ากัด       
   บริษทั กรีน รูฟทอป จ ากดั ผลิตและจ าหน่าย ไทย 100 100 - - 
 กระแสไฟฟ้า      
   บริษทั นอร์ท รูฟทอป จ ากดั ผลิตและจ าหน่าย ไทย 100 100 - - 
 กระแสไฟฟ้า      
   บริษทั ลคัก้ี โซล่าร์ จ  ากดั  ผลิตและจ าหน่าย ไทย 100 100 - - 
 กระแสไฟฟ้า      
   บริษทั แชมป์ เอ็นเนอร์ยี ่จ  ากดั  ผลิตและจ าหน่าย ไทย 100 100 - - 
 กระแสไฟฟ้า      
   บริษทั รูฟ เอ็นเนอร์ยี ่จ  ากดั  ผลิตและจ าหน่าย ไทย 100 100 - - 
 กระแสไฟฟ้า      
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย บริษัท โซล่าร์ วิซิเบิล จ ากัด       
   บริษทั โซล่าร์ คอมมูนิต้ี จ  ากดั ผลิตและจ าหน่าย ไทย 100 - - - 
 กระแสไฟฟ้า      
   บริษทั อินฟินีต้ี โซลาร์ จ  ากดั ผลิตและจ าหน่าย ไทย 100 - - - 
 กระแสไฟฟ้า      



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และเงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 

 

13.2 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

บริษทัมีบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 

     สัดส่วนของหุ้นสามัญ 
   สัดส่วนของหุ้นสามัญ ทีถื่อโดยส่วนได้เสียที่ไม่มี 

   ที่ถือโดยบริษัทใหญ่ อ านาจควบคุม 

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

 ประเภทของธุรกิจ จดทะเบียน ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท 
       

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย บริษัท ไทย คอมมูนิตี ้ 
   เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด       
   บริษทั ซัน ฟิวเจอร์ จ  ากดั ผลิตและจ าหน่าย ไทย 100 100 - - 
 กระแสไฟฟ้า      
   บริษทั เดอะ โซล่าร์ เอิร์ธ จ ากดั ผลิตและจ าหน่าย ไทย 100 100 - - 
 กระแสไฟฟ้า      
   บริษทั คลีน รีนิวเอเบิล จ ากดั ผลิตและจ าหน่าย ไทย 100 100 - - 
 กระแสไฟฟ้า      
   บริษทั บางสวรรค ์กรีน จ ากดั ผลิตและจ าหน่าย ไทย 49 49 51 51 
 กระแสไฟฟ้า      
   บริษทั ออสการ์ เซฟ เดอะ เวลิด ์จ  ากดั ผลิตและจ าหน่าย ไทย 75 - 25 - 
 กระแสไฟฟ้า      
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย บริษัท ทีเอสอี  
   โอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จ ากัด       
   TSE Group International Pte. Ltd. การลงทุน สิงคโปร์ 100 - - - 
   Solar Assets Pte. Ltd. การลงทุน สิงคโปร์ 100 - - - 
   Onikoube Solar Power Pte. Ltd. การลงทุน สิงคโปร์ 100 100 - - 
   Solar Mountain Pte. Ltd. การลงทุน สิงคโปร์ - 100 - - 
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย TSE Group International  
   Pte. Ltd.       
   Eco Solar Aisu GK ผลิตและจ าหน่าย ญ่ีปุ่น 97 97 3 3 
 กระแสไฟฟ้า      
   Ishikawa Hanamisuki 1 GK ผลิตและจ าหน่าย ญ่ีปุ่น 97 97 3 3 
 กระแสไฟฟ้า      
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย Solar Assets Pte. Ltd.       
   Ibaraki Ushiku 1 GK ให้เช่าท่ีดิน ญ่ีปุ่น 100 100 - - 
   Ibaraki Ushiku 2 GK ให้เช่าท่ีดิน ญ่ีปุ่น 100 - - - 
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย  Onikoube Solar Power  
   Pte. Ltd.        
   (เดิมช่ือ “Solar Mountain Pte. Ltd.”)       
   PurpleSol GK 
  (เดิมช่ือ “SolarOne GK”) ผลิตและจ าหน่าย ญ่ีปุ่น 100 100 - - 
 กระแสไฟฟ้า      
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย  Onikoube Solar Power  
   Pte. Ltd * ผลิตและจ าหน่าย      
     PurpleSol GK** กระแสไฟฟ้า 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  



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และเงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 

 
13.2 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษทัย่อยในระหว่างปี มีดงันี ้
 
 งบการเงนิ 
 เฉพาะกจิการ 

 บาท 
  

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 2,339,249,267 
เงินลงทุนเพ่ิมข้ึน 438,700,485 
เงินลงทุนเพ่ิมข้ึนจากการแปลงหน้ีเป็นทุน 52,781,017 
เงินลงทุนลดลงจากการจดัโครงสร้างภายในกลุ่มกิจการ (1,631,980,864) 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 1,198,749,905 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนภายใต้ บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
 
วนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการได้จดัโครงสร้างภายในใหม่โดยบริษทัขายหุ้นของบริษทัยอ่ย 1 แห่ง ได้แก่บริษทั ออสการ์ 
เซฟ เดอะ เวิลด ์จ  ากดั ให้กบับริษทั ไทย คอมมูนิต้ี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั ท่ีราคาตามบญัชีของเงินลงทุน 
 
วนัท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการไดจ้ดัโครงสร้างภายในใหม่โดยบริษทัขายหุ้นของบริษทัยอ่ย 2 แห่งไดแ้ก่บริษทั Solar Assets 
Pte. Ltd. และบริษทั TSE Group International Pte. Ltd. ให้กบับริษทั ทีเอสอี โอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จ ากดั ท่ีราคาตามบญัชีของเงินลงทุน  
 
วนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการได้จดัโครงสร้างภายในใหม่โดยบริษทัขายหุ้นของบริษทัย่อย 1 แห่ง ได้แก่ บริษทั โซล่าร์ 
คอมมูนิต้ี จ  ากดั ให้กบับริษทั บริษทั โซล่าร์ วิซิเบิล จ  ากดั ท่ีราคาตามบญัชีของเงินลงทุน 
 
โดยมีรายละเอยีด ดงันี ้
 
  เงนิลงทุน 

ช่ือบริษทัย่อย  ล้านบาท 
   

ออสการ์ เซฟ เดอะเวิลด ์จ  ากดั  629.16 
Solar Assets Pte. Ltd.  129.37 
TSE Group International Pte. Ltd.  848.45 
บริษทั โซล่าร์ คอมมูนิต้ี จ  ากดั  25.00 

  1,631.98 

 
การโอนหุ้นดังกล่าวมีการช าระเงินระหว่างกนัจ านวน 251 ล้านบาท โดยยงัมียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จ  านวน 
1,380.98 ลา้นบาท 



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และเงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 

 
13.2 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
เงนิลงทุนในบริษทั Solar Assets Pte. Ltd. 
 
บริษัท Solar Assets Pte. Ltd. ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 13.70 ล้านบาท จาก 62.89 ล้านบาทเป็น 76.59 ล้านบาท และบริษัท 
ไดช้ าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนทั้งหมดเม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  
 
เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษทัไดท้  าสัญญาแปลงหน้ีเป็นทุนกบับริษทั Solar Assets Pte. Ltd. โดยบริษทัไดแ้ปลงเงินให้กู้ยืม
ระยะยาวจ านวนรวม 184.19 ล้านเยนหรือเทียบเท่า 52.78 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อยดังกล่าวโดยแปลงเป็นหุ้นสามญั
จ านวน 184.19 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 เยน บริษทั Solar Assets Pte. Ltd. ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 
พ.ศ. 2561 
 
เงนิลงทุนในบริษทั ไทย คอมมูนิตี ้เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั 
 
เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บริษทัจ่ายค่าหุ้นท่ีเรียกช าระเพ่ิมเต็มมูลค่าในบริษทั ไทย คอมมูนิต้ี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากัด ส าหรับหุ้น 
10,000,000 หุ้น หุ้นละ 75 บาท จ านวนรวม 75 ลา้นบาท และซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ไทย คอมมูนิต้ี  
เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั จ  านวน 35,000,000 หุ้น หุ้นละ 10 บาท จ านวนรวม 350 ลา้นบาท 
 
การลงทุนเพิม่ภายใต้ บริษทั ไทย คอมมูนิตี ้เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั 
 
เงนิลงทุนใน บริษทั ออสการ์ เซฟ เดอะ เวลิด์ จ ากดั 
 
เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการช าระเงินเพ่ือซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จ  ากดั จาก บริษทั ไทยนคร
พาราวูด้ จ  ากัด เพ่ิมเติมอีก 291,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 120 บาท รวมเป็นจ านวน 34.92 ล้านบาท ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของ 
กลุ่มกิจการเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 75 ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการลงทุน จ านวน 7.77 ลา้นบาท รับรู้โดยตรง
เขา้ส่วนไดเ้สียท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ในงบการเงินรวม 



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และเงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 

 
13.2 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
การลงทุนเพิม่ภายใต้ บริษทั โซล่าร์ วซิิเบิล จ ากดั 
 
เงนิลงทุนใน บริษทั อนิฟินีตี ้โซลาร์ จ ากดั 
 
เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั อินฟินีต้ี โซลาร์ จ  ากดั จ  านวน 300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 
ของทุนจดทะเบียนในราคา 50 ลา้นบาท เพื่อให้ไดม้าซ่ึงกิจการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพ้ืนดินขนาด
ก าลงัการผลิตรวม 2 เมกะวตัต ์การซ้ือเงินลงทุนดงักล่าวถือเป็นการซ้ือธุรกิจ 
 
ตารางต่อไปน้ีสรุปส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายซ้ือ บริษทั อินฟินีต้ี โซลาร์ จ  ากดั และจ านวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้าซ่ึงรับรู้ ณ วนัรวมธุรกิจ 
 

ส่ิงตอบแทนที่จ่าย ณ วนัที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บาท 
  

เงินสด 50,000,000 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย 7,000,000 

ส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้ 57,000,000 

 
มูลค่าที่รับรู้ ณ วนัที่ซ้ือส าหรับสินทรัพย์ที่ได้มาและหนีสิ้นที่รับมา บาท 
  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,090,790 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใชร้ะยะสั้น 100,272 
ลูกหน้ีการคา้ 1,554,505 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,598,308 
สิทธิในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 31,000,000 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 95,400,000 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 6,214,693 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,093,352 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (98,253) 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเจา้หน้ีอ่ืน (37,149,265) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (58,689,870) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,457,304) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (5,383,658) 

  
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดสุ้ทธิ 39,273,570 
ค่าความนิยม (หมายเหตุ 16) 17,726,430 

รวม 57,000,000 

 



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และเงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

13.2 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
การลงทุนเพิม่ภายใต้ บริษทั Solar Assets Pte. Ltd. 
 
เงนิลงทุนใน Ibaraki Ushiku 2 GK 
 
เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการไดซ้ื้อหุ้นสามญัในสัดส่วนร้อยละ 100 ของ Ibaraki Ushiku 2 GK เป็นจ านวนเงิน 9,999 เยน 
เทียบเท่า 2,888 บาท เพ่ือให้ได้มาซ่ึงท่ีดินในการด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่ น
ภายใต ้Ishikawa Hanamizuki 1 GK 
 
รายละเอียดของการลงทุนมีดงัน้ี 
 

ส่ิงตอบแทนที่จ่าย ณ วนัที่ 15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 บาท 
  

เงินสด 2,888 

 
มูลค่าที่รับรู้ ณ วนัที่ซ้ือส าหรับสินทรัพย์ที่ได้มาและหนีสิ้นที่รับมา บาท 
  

เงินสด 2,888 
ท่ีดิน 12,996,315 
เงินกูย้มืระยะยาวจาก TSE Group International Pte. Ltd. (12,996,315) 

มูลค่ายติุธรรมสุทธิ 2,888 
  

รวมสินทรัพยท่ี์สามารถระบุได้ 2,888 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนภายใต้ บริษทั 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”) 
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ทีเอสอี โอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จ ากดั ไดท้  าการควบรวมกิจการโดย Onikoube โอนสินทรัพย ์และหน้ีสินท่ีราคา
ตามบญัชีสุทธิจ านวน 2,412.94 ลา้นบาท ให้แก่ Solar Mountain และยกเลิกหุ้นสามญั ของ Onikoube โดยไม่มีส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่าย 
และในวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บริษทั Solar Mountain Pte. Ltd. ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั Onikoube Solar Power Pte. Ltd. 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนภายใต้บริษทั Onikoube Solar Power Pte. Ltd. (เดมิช่ือ “บริษทั Solar Mountain Pte. Ltd.”) 
 
วัน ท่ี  1 กรกฏาคม พ .ศ . 2561 บริษัท  PurpleSol GK (“PurpleSol”) และบริษัท  SolarOne GK (“SolarOne”) ซ่ึ งเป็นบริษัทย่อย 
ของบริษทั Onikoube Solar Power Pte. Ltd. (เดิมช่ือ “บริษทั Solar Mountain Pte. Ltd.”) ได้ท  าการควบรวมกิจการโดย PurpleSol  
โอนทรัพยสิ์นและหน้ีสินท่ีราคาตามบญัชีสุทธิจ านวน 122.35 ลา้นบาท ให้แก่ SolarOne และยกเลิกหุ้นสามญัของ PurpleSol โดยไม่มี 
ส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่าย และในวนัเดียวกนั บริษทั SolarOne GK ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั PurpleSol GK 



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และเงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 

 
13.2 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
การลงทุนเพิม่ภายใต้ บริษทั TSE Group International Pte. Ltd. 
 
เงนิลงทุนใน Ishikawa Hanamizuki 1 GK 
 
ในระหวา่งปี พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการไดล้งทุนเพ่ิมใน Ishikawa Hanamizuki 1 GK จ านวน 16 ลา้นเยน การลงทุนดงักล่าวอยูใ่นรูปแบบ
ของสญัญา Godo Kaisha (GK Agreeement)* 
 
เงนิลงทุนใน Eco Solar Aizu GK 
 
เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการไดแ้ปลงเงินให้กูย้ืมระยะยาวจ านวนรวม 52.59 ลา้นเยน เป็นเงินลงทุนเพ่ิมใน Eco Solar 
Aizu GK  
 
เม่ือวนัท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการได้ลงทุนเพ่ิมใน Eco Solar Aizu GK เป็นจ านวน 10.67 ล้านเยนและลดเงินลงทุนเป็น
จ านวน 156.30 ลา้นเยน เพ่ือให้เหมาะสมกบัความตอ้งการใชเ้งินลงทุน 
 
การลงทุนดงักล่าวอยูใ่นรูปแบบของสญัญา Godo Kaisha (GK Agreement)* 
 
* สัญญา Godo Kaisha (GK Agreement) ก  าหนดให้มีการแบ่งผลก าไรขาดทุนจากการด าเนินงานระหว่างผูล้งทุนและผูบ้ริหารงาน 

ในอตัราส่วนร้อยละ 97 และร้อยละ 3 ตามล าดบั 
 



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และเงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 

 
13.2 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษทัย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่มีสาระส าคญั 
 
รายละเอียดด้านล่างแสดงข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคัญได้แก่  
บริษทั ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด ์จ  ากดั  
 
งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป 

 บริษทั ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จ ากดั 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

ส่วนท่ีหมุนเวียน   
สินทรัพย ์ 266,842,246 162,855,480 

หน้ีสิน (306,256,436) (157,695,782) 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนสุทธิ (39,414,190) 5,159,698 
   

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน   
สินทรัพย ์ 1,868,702,223 1,054,340,799 

หน้ีสิน (1,264,264,590) (519,698,163) 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนสุทธิ 604,437,633 534,642,636 
   

สินทรัพยสุ์ทธิ 565,023,443 539,802,334 
   

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (ร้อยละ 25, ร้อยละ 30) 141,255,860 161,940,700 

 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 
 บริษทั ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จ ากดั 

 ส าหรับปีส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด 
 วนัที่ 31 ธันวาคม วนัที่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บาท บาท 
   

รายได ้ 187,133,898 970,753 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 25,221,109 (6,929,247) 
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน - - 
   

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จ 25,221,109 (6,929,247) 
   

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 6,466,237 (2,078,774) 
เงินปันผลจ่ายให้กบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม - - 



บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และเงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 

 

13.2 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

งบกระแสเงนิสดโดยสรุป 
 บริษทั ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จ ากดั 

 ส าหรับปีส้ินสุด      ส าหรับปีส้ินสุด      
 วนัที่ 31 ธันวาคม วนัที่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บาท บาท 
   

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน   
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (111,080,464) (153,003,001) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (826,843,764) (695,044,421) 
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 860,965,691 946,075,803 
   

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด(ลดลง)เพิม่ขึน้สุทธิ (76,958,537) 98,028,381 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 101,058,797 3,030,416 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินปี 24,100,260 101,058,797 
 

14 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 งบการเงนิรวมและ 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

ราคาทุน 110,193,203 108,614,923 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (20,215,318) (20,215,318) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 89,977,885 88,399,605 
   

มูลค่ายติุธรรม 124,420,100 112,493,525 
 

มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนอา้งอิงจากวิธีการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น โดยใชวิ้ธีเปรียบเทียบราคาตลาดและมูลค่ายติุธรรม
อยูใ่นระดบั 2 ของล าดบัมูลค่ายติุธรรม 
 

จ านวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ไดแ้ก่ 
 งบการเงนิรวมและ 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

รายไดค้่าเช่า 418,500 418,500 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโดยตรงซ่ึงก่อให้เกิดรายไดค้่าเช่า 6,612 6,612 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานซ่ึงไม่ไดก่้อให้เกิดรายไดค้่าเช่า 9,577 7,898 
 



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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15 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  
 

 งบการเงนิรวม 

  ส่วนปรับปรุง  อาคาร เคร่ืองมือและ เคร่ืองตกแต่ง และ   งานระหว่าง  
 ที่ดนิ ที่ดนิ โรงไฟฟ้า ส านักงาน อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ส านักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
          

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560          
ราคาทุน 250,211,940 3,141,059 2,131,153,239 11,206,916 12,658,579 9,987,056 21,236,363 865,754,588 3,305,349,740 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (424,092) (188,598,093) (1,519,088) (1,857,595) (4,947,946) (7,510,907) - (204,857,721) 

หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า - (882,014) (245,318,953) (3,159,461) (294,212) (140,356) (205,004) - (250,000,000) 

ราคาตามบญัชี – สุทธิ 250,211,940 1,834,953 1,697,236,193 6,528,367 10,506,772 4,898,754 13,520,452 865,754,588 2,850,492,019 

          

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560          
ราคาตามบญัชีตน้ปี – สุทธิ 250,211,940 1,834,953 1,697,236,193 6,528,367 10,506,772 4,898,754 13,520,452 865,754,588 2,850,492,019 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (14,163,766) - (30,972,023) - - - - (74,439,960) (119,575,749) 
การไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ย 322,183,609 - - - - - - 113,753,459 435,937,068 
ซ้ือสินทรัพย ์ 5,621,179 - 85,500 - 724,725 1,050,699 39,089,245 2,034,859,276 2,081,430,624 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์– สุทธิ - - - - (15,082) (56) (11,912,126) - (11,927,264) 
โอนมาจาก(ไป)บญัชีอ่ืน - - 38,829,898 - 226,361 (175,693) - (40,732,636) (1,852,070) 

ค่าเส่ือมราคา - (60,352) (74,935,770) (224,715) (1,420,141) (2,467,962) (2,295,857) - (81,404,797) 

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

 



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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15 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 งบการเงนิรวม 

  ส่วนปรับปรุง  อาคาร เคร่ืองมือและ เคร่ืองตกแต่ง และ  งานระหว่าง  
 ที่ดนิ ที่ดนิ โรงไฟฟ้า ส านักงาน อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ส านักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560          
ราคาทุน 563,852,962 3,141,059 2,139,096,614 11,206,916 13,319,317 10,405,613 39,796,007 2,899,194,727 5,680,013,215 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (484,444) (263,533,863) (1,743,803) (3,054,582) (6,990,307) (1,189,807) - (276,996,806) 
หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า - (882,014) (245,318,953) (3,159,461) (242,100) (109,564) (204,486) - (249,916,578) 

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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561          
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 563,852,962 1,774,601 1,630,243,798 6,303,652 10,022,635 3,305,742 38,401,714 2,899,194,727 5,153,099,831 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน 5,017,022 - 7,627,681 - - 64 - 19,990,700 32,635,467 
การไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 13.2) 23,196,315 7,540,000 77,660,000 - - - - - 108,396,315 
ซ้ือสินทรัพย ์ 17,367,078 178,674 9,136,691 111,159 969,161 2,814,187 13,364,486 2,136,597,367 2,180,538,803 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - (9,685,535) - - (470,434) - - (10,155,969) 
โอนเขา้ (ออก) - 47,336,150 2,351,878,007 18,765,158 5,677,570 3,614,636 13,701,477 (2,535,435,486) (94,462,488) 
ค่าเส่ือมราคา - (1,005,757) (128,230,827) (3,767,902) (2,121,573) (2,260,216) (8,582,489) - (145,968,764) 

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

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

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561          
ราคาทุน 609,433,377 58,195,883 4,574,328,943 30,083,233 19,966,047 14,872,170 66,861,970 2,520,347,308 7,894,088,931 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (1,490,201) (390,380,175) (5,511,705) (5,176,154) (7,758,627) (9,772,296) - (420,089,158) 

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

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



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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15 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ส่วนปรับปรุง  อาคาร เคร่ืองมือและ เคร่ืองตกแต่ง และ   งานระหว่าง  
 ที่ดนิ ที่ดนิ โรงไฟฟ้า ส านักงาน อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ส านักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560          
ราคาทุน 37,552,064 3,141,059 872,007,952 11,206,916 2,767,908 7,478,657 21,236,363 11,604,513 966,995,432 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (424,092) (118,755,994) (1,519,088) (1,647,118) (4,678,789) (7,510,907) - (134,535,988) 

หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า - (882,014) (245,318,953) (3,159,461) (294,212) (140,356) (205,004) - (250,000,000) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 37,552,064 1,834,953 507,933,005 6,528,367 826,578 2,659,512 13,520,452 11,604,513 582,459,444 

          
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560          
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 37,552,064 1,834,953 507,933,005 6,528,367 826,578 2,659,512 13,520,452 11,604,513 582,459,444 
ซ้ือสินทรัพย ์ - - - - 215,999 1,042,353 22,760,760 20,643,364 44,662,476 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - - (20) (56) (11,912,126) - (11,912,202) 

ค่าเส่ือมราคา - (60,352) (16,850,775) (224,715) (298,024) (1,044,599) (1,926,623) - (20,405,088) 

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

          
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560          
ราคาทุน 37,552,064 3,141,059 872,007,952 11,206,916 2,594,244 8,188,508 23,467,522 32,247,877 990,406,142 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (484,444) (135,606,769) (1,743,803) (1,607,611) (5,421,734) (820,573) - (145,684,934) 

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

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



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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15 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

  ส่วนปรับปรุง  อาคาร เคร่ืองมือและ เคร่ืองตกแต่ง และ  งานระหว่าง  
 ที่ดนิ ที่ดนิ โรงไฟฟ้า ส านักงาน อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ส านักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
          

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561          
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 37,552,064 1,774,601 491,082,230 6,303,652 744,533 2,657,210 22,442,463 32,247,877 594,804,630 
ซ้ือสินทรัพย ์ - - - 111,159 22,300 1,855,113 - 5,815,887 7,804,459 
จ าหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - - - (244,100) - - (244,100) 
โอนเขา้ (ออก) - - 15,440,387 18,765,158 - 3,614,636 - (37,820,181) - 
ค่าเส่ือมราคา - (60,423) (17,574,610) (3,767,902) (288,378) (1,876,338) (2,563,648) - (26,131,299) 

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

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

          
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561          
ราคาทุน 37,552,064 3,141,059 887,448,339 30,083,233 2,616,544 12,227,812 23,467,522 243,583 996,780,156 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (544,867) (153,181,379) (5,511,705) (1,895,989) (6,111,727) (3,384,221) - (170,629,888) 

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

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

 



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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15 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 

ตน้ทุนการกูย้ืมจ านวน 75.95 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 34.13 ลา้นบาท) ไดร้วมเป็นราคาทุนของสินทรัพยท่ี์ซ้ือเพ่ิมในระหวา่งปี ตน้ทุนการกูย้ืม 
เกิดจากเงินกู้ยืมท่ียืมมาเพ่ือก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ได้บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพยแ์ละรวมอยู่ในรายการซ้ือ กลุ่มกิจการใช้อตัรา 
การตั้งข้ึนเป็นทุนร้อยละ 1.25 ถึงร้อยละ 6.07 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 1.25 ถึงร้อยละ 6.00 ต่อปี) ในการค านวณตน้ทุนท่ีรวมเป็นราคาทุน
ของสินทรัพย ์อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนดงักล่าวเป็นอตัราตน้ทุนการกูย้มืท่ีเกิดจริงจากเงินกูย้มืท่ีใชเ้ป็นเงินทุนในการก่อสร้างโครงการ 
 

ค่าเส่ือมราคารับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ตน้ทุนขาย 131.36 76.42 17.92 17.21 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 14.61 4.98 8.21 3.20 

 145.97 81.40 26.13 20.41 
 

ในระหว่างปีพ.ศ. 2561 บริษทัรับรู้ค่าเผ่ือการด้อยค่าเพ่ิมเติมส าหรับโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนแห่งหน่ึงจ านวน 296 ล้านบาท เน่ืองจาก
โรงไฟฟ้าดังกล่าวมีมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี ยอดคงเหลือของค่าเผ่ือการด้อยค่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  
มีจ  านวน 545.92 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 249.22 ลา้นบาท) มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนก าหนดจากมูลค่ายติุธรรมท่ีพิจารณาโดยอา้งอิงราคาตลาด
ของสินทรัพยเ์ทียบเท่า หกัดว้ยตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย และดว้ยการประเมินราคาโดยผูป้ระเมินอิสระ 
 

สินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงินท่ีกลุ่มกิจการเป็นผูเ้ช่าซ่ึงรวมแสดงในรายการขา้งตน้ประกอบดว้ย ยานพาหนะ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาทุนของสินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน 22,760,759 22,760,759 22,760,759 22,760,759 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (2,885,886) (371,334) (2,885,886) (371,334) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 19,874,873 22,389,425 19,874,873 22,389,425 
 

ภาระผูกพนัที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

ภาระผกูพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินซ่ึงไม่ไดรั้บรู้ในงบการเงิน มีดงัน้ี 
 

  ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

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

โรงไฟฟ้า บาท 64,400,000 787,915,670 64,400,000 - 
โรงไฟฟ้า ดอลลาร์ 400 457,023 - - 
โรงไฟฟ้า เยน 201,500,000 4,544,111,562 - - 
เคร่ืองจกัร ยโูร - 51,503 - 51,503 
 

บริษทัยอ่ยไดน้ าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวนประมาณ 5,522 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 : 3,680 ล้านบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บ
จากธนาคารพาณิชย ์



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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16 ค่าความนิยม 

 
ค่าความนิยม จ านวน 17.73 ล้านบาทเกิดจาก การซ้ือธุรกิจของบริษัท อินฟินิต้ี โซลาร์ จ  ากัด ซ่ึงด าเนินกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน 
แสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพ้ืนดิน (หมายเหตุขอ้ 13.2) 
 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากการค านวณมูลค่าจากการใช ้การค านวณดงักล่าวใชป้ระมาณการ
กระแสเงินสดก่อนภาษีซ่ึงอา้งอิงจากงบประมาณทางการเงินครอบคลุมระยะเวลาของสัญญาขายไฟฟ้าซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากผูบ้ริหาร อตัราการ
เติบโตดงักล่าวไม่สูงกวา่อตัราการเติบโตเฉล่ียของธุรกิจท่ีหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดนั้นด าเนินงานอยู ่
 
ขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าจากการใชแ้สดงไดด้งัต่อไปน้ี 
 
ก าไรขั้นตน้1 ร้อยละ 64.0 
อตัราการเติบโต2 ร้อยละ (0.5) 
อตัราคิดลด3 ร้อยละ  9.0 
 
1  ก าไรขั้นตน้จากงบประมาณ 
2  อตัราการเติบโตถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัเพ่ือใช้ในการประมาณกระแสเงินสดส าหรับรอบระยะเวลาหลงัจากประมาณการกระแสเงินสดตามระยะเวลาใน

งบประมาณ 
3  อตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสด 
 
ขอ้สมมติฐานเหล่าน้ีไดถู้กใชเ้พ่ือการวิเคราะห์หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดภายในส่วนงานธุรกิจ 
 
ฝ่ายบริหารพิจารณาก าไรขั้นตน้จากงบประมาณโดยอา้งอิงจากผลประกอบการในอดีตท่ีผ่านมา อตัราการเติบโตถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีใช้สอดคลอ้งกบั
การคาดการณ์อัตราการเติบโตตลอดอายุสัญญาขายไฟฟ้า อัตราคิดลดท่ีใช้เป็นอตัราก่อนหักภาษีท่ีสะท้อนถึงความเส่ียงซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานนั้น ๆ 

 



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
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17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

 งบการเงนิรวม 

 
โปรแกรม 

คอมพวิเตอร์ 
สิทธิในสัญญา 

ขายไฟฟ้า 
 

สิทธิการใช้ที่ดนิ 
สิทธิการใช้ระบบ 

สายส่งกระแสไฟฟ้า งานระหว่างท า รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560       
ราคาทุน 2,760,512 472,231,571 9,144,026 - 2,852,000 486,988,109 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (1,446,554) - - - - (1,446,554) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,313,958 472,231,571 9,144,026 - 2,852,000 485,541,555 
       

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560       
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,313,958 472,231,571 9,144,026 - 2,852,000 485,541,555 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน - (82,089,946) - - - (82,089,946) 
การซ้ือเพ่ิม 706,159 46,317,008 - 15,690,883 1,249,500 63,963,550 
การไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ย - 3,663,057,637 - - - 3,663,057,637 

ค่าตดัจ าหน่าย (490,518) - (347,325) - - (837,843) 

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

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560       
ราคาทุน 3,466,671 4,099,516,270 9,144,026 15,690,883 4,101,500 4,131,919,350 

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

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



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
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17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม 

 
โปรแกรม 

คอมพวิเตอร์ 
สิทธิในสัญญา 

ขายไฟฟ้า 
 

สิทธิการใช้ที่ดนิ 
สิทธิการใช้ระบบ    

สายส่งกระแสไฟฟ้า งานระหว่างท า รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561       
ราคาตามบญัชีตน้ปี – สุทธิ 1,529,599 4,099,516,270 8,796,701 15,690,883 4,101,500 4,129,634,953 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน - 40,566,161 - - - 40,566,161 
การซ้ือเพ่ิม 806,090 181,226,617 - 2,021,852 2,398,121 186,452,680 
โอนเขา้ (ออก) 4,677,500 - - - (4,677,500) - 
การไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 13.2) - 31,000,000 - - - 31,000,000 

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

ราคาตามบญัชีส้ินปี – สุทธิ 5,895,530 4,343,032,758 8,430,940 17,398,893 1,822,121 4,376,580,242 

       
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561       
ราคาทุน 8,950,261 4,352,309,049 9,144,026 17,712,734 1,822,121 4,389,938,191 

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

ราคาตามบญัชี – สุทธิ 5,895,530 4,343,032,759 8,430,940 17,398,892 1,822,121 4,376,580,242 

 
 



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ) 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 โปรแกรม   

 คอมพวิเตอร์ งานระหว่างท า รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560    
ราคาทุน 2,730,552 2,852,000 5,582,552 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (1,427,068) - (1,427,068) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,303,484 2,852,000 4,155,484 

    

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    
ราคาตามบญัชีตน้ปี – สุทธิ 1,303,484 2,852,000 4,155,484 
การซ้ือเพ่ิม 706,159 1,249,500 1,955,659 

ค่าตดัจ าหน่าย (484,530) - (484,530) 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 1,525,113 4,101,500 5,626,613 

    

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    
ราคาทุน 3,436,711 4,101,500 7,538,211 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (1,911,598) - (1,911,598) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,525,113 4,101,500 5,626,613 

    

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,525,113 4,101,500 5,626,613 
การซ้ือเพ่ิม 766,090 2,398,120 3,164,210 
โอนเขา้ (ออก) 4,677,500 (4,677,500) - 

ค่าตดัจ าหน่าย (1,111,493) - (1,111,493) 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 5,857,210 1,822,120 7,679,330 

    

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561    
ราคาทุน 8,880,301 1,822,120 10,702,421 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (3,023,091) - (3,023,091) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 5,857,210 1,822,120 7,679,330 

 
 
 



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ) 

 
ตน้ทุนการกูย้มืจ  านวน 181.23 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 46.32 ลา้นบาท) ไดร้วมเป็นราคาทุนของสินทรัพยท่ี์ซ้ือเพ่ิมในระหวา่งปี ตน้ทุนการกูย้ืม 
เกิดจากเงินกู้ยืมท่ียืมมาเฉพาะเพ่ือการด าเนินการท่ีจ  าเป็นในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามประสงค ์ 
ได้บนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละรวมอยูใ่นรายการซ้ือ กลุ่มกิจการใช้อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนร้อยละ 3.42 ถึงร้อยละ 6.07 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : 
ร้อยละ 4.23 ถึงร้อยละ 5.57 ต่อปี) ในการค านวณตน้ทุนท่ีรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนดงักล่าวเป็นอตัราตน้ทุน 
การกูย้มืท่ีเกิดจริงจากเงินกูย้มืท่ีใชเ้ป็นเงินทุนในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า 
 
ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จดงัน้ี 
 งบการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

ตน้ทุนขาย 9.96 0.35 - - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1.11 0.49 1.11 0.48 

 11.07 0.84 1.11 0.48 

 
18 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 

 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะใชป้ระโยชน์     
   ภายใน 12 เดือน - 36,249,760 - 36,249,760 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะใชป้ระโยชน์     
   เกินกวา่ 12 เดือน 11,080,917 43,359,403 1,721,301 41,279,259 

 11,080,917 79,609,163 1,721,301 77,529,019 
     

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะจ่ายช าระ     
   ภายใน 12 เดือน (1,504,410) (3,874,602) (1,504,410) (3,874,602) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะจ่ายช าระ     

   เกินกวา่ 12 เดือน (8,502,128) (2,031,899) (1,483,843) (481,110) 

 (10,006,538) (5,906,501) (2,988,253) (4,355,712) 

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 1,074,379 73,702,662 (1,266,952) 73,173,307 

 



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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18 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

 
รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 73,702,662 76,002,161 73,173,307 75,376,961 
เพ่ิม / (ลด) ในก าไรหรือขาดทุน (73,457,736) (2,309,022) (74,440,259) (2,216,106) 
เพ่ิม / (ลด) บนัทึกโดยตรงในส่วนของเจา้ของ 831,035 12,452 - 12,452 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (1,582) (2,929) - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,074,379 73,702,662 (1,266,952) 73,173,307 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

  ผลประโยชน์   
 ขาดทุนสะสม พนักงาน อ่ืนๆ รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 76,313,867 1,215,152 2,080,144 79,609,163 
เพ่ิม / (ลด)ในก าไรหรือขาดทุน  (76,187,070) 506,149 938,316 (74,742,605) 
เพ่ิม / (ลด) บนัทึกโดยตรงในส่วนของเจา้ของ - - 6,214,693 6,214,693 

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

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

     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 75,405,201 1,136,551 1,913,826 78,455,578 
เพ่ิม / (ลด)ในก าไรหรือขาดทุน  909,409 66,149 179,802 1,155,360 
เพ่ิม / (ลด) บนัทึกโดยตรงในส่วนของเจา้ของ - 12,452 - 12,452 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (743) - (13,484) (14,227) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 76,313,867 1,215,152 2,080,144 79,609,163 



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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18 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม 

 ค่าธรรมเนียม    
 เงนิกู้รอตัดบัญชี ค่าเส่ือมราคา อ่ืนๆ รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 (4,355,712) (6,875,768) 5,324,979 (5,906,501) 
เพ่ิม/ (ลด) ในก าไรหรือขาดทุน (51,154) (327,307) 1,663,330 1,284,869 
เพ่ิม/(ลด) บนัทึกโดยตรงในส่วนของเจา้ของ - - (5,383,658) (5,383,658) 

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

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

     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 (1,025,000) (3,675,048) 2,246,631 (2,453,417) 
เพ่ิม/ (ลด) ในก าไรหรือขาดทุน (3,330,712) (3,527,283) 3,393,613 (3,464,382) 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน - 326,563 (315,265) 11,298 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 (4,355,712) (6,875,768) 5,324,979 (5,906,501) 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ผลประโยชน์  
 ขาดทุนสะสม พนักงาน รวม 

 บาท บาท บาท 
    

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

เพ่ิม / (ลด) ในก าไรหรือขาดทุน  (76,313,867) 506,149 (75,807,718) 

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

    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 75,265,410 1,136,551 76,401,961 
เพ่ิม / (ลด) ในก าไรหรือขาดทุน  1,048,457 66,149 1,114,606 

เพ่ิม / (ลด) บนัทึกโดยตรงในส่วนของเจา้ของ - 12,452 12,452 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 76,313,867 1,215,152 77,529,019 

 



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

66 

 
18 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี (ต่อ) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ค่าธรรมเนียม 
 เงนิกู้รอตัดบัญชี 

 บาท 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 (4,355,712) 

เพ่ิม / (ลด) ในก าไรหรือขาดทุน  1,367,459 

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

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 (1,025,000) 

เพ่ิม / (ลด) ในก าไรหรือขาดทุน  (3,330,712) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 (4,355,712) 
 

งบแสดงฐานะทางการเงินแสดงยอดคงเหลือ ดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,409,825 73,702,662 - 73,173,307 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,335,446) - (1,266,952) - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 1,074,379 73,702,662 (1,266,952) 73,173,307 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหักกลบกนัก็ต่อเม่ือสินทรัพย ์และหน้ีสินภาษีเงินไดด้งักล่าวเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีเดียวกนั ส าหรับงบแสดงฐานะการเงินรวม สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอตดับญัชีแสดงยอดรวมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินสุทธิ 
ในแต่ละบริษทั 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชีส าหรับขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้สามารถใช้สิทธิทางภาษีได้ในอนาคตโดยจะรับรู้ได้ไม่เกินจ านวนท่ี
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์ทางภาษีนั้น กลุ่มกิจการไม่ไดรั้บรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดจ้  านวน 
175.41 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 : 57.40 ล้านบาท) ท่ีเกิดจากขาดทุนจ านวน 877 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 : 287  ล้านบาท) โดยท่ีขาดทุนทางภาษีดงักล่าว 
อาจสามารถน าไปลดยอดกบัก าไรทางภาษีในอนาคตตามปีท่ีหมดประโยชน์ทางภาษี ดงัน้ี 
 

ปีที่หมดประโยชน์ทางภาษี งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 บาท บาท 
   

พ.ศ. 2562 508,710,830 497,480,676 
พ.ศ. 2563 87,991,426 76,722,994 
พ.ศ. 2564 62,981,427 53,390,602 

พ.ศ. 2565 217,347,964 210,429,201 

 877,031,647 838,023,473 



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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19 เจ้าหนีค่้าก่อสร้างและเจ้าหนีอ่ื้น 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 31 ข) 667,187 702,187 - - 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเงินประกนัผลงาน 119,949,922 194,559,625 2,086,003 62,498 
เจา้หน้ีอ่ืน 55,966,786 14,873,570 4,907,315 5,998,955 
เจา้หน้ีค่าหุ้นคา้งช าระ (หมายเหตุ 31 ข) - - 249,995 50,249,985 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 101,861,887 59,350,988 35,350,200 29,106,562 

 278,445,782 269,486,370 42,593,513 85,418,000 

 
20 เงนิกู้ยืม 

 
20.1 เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 98,794,277 2,233,047,945 
 
การเคล่ือนไหวส าหรับเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ในระหวา่งปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 วิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,233,047,945 488,996,539 
กระแสเงินสดเขา้ (ออก) :   
เงินกูย้มืเพ่ิม 100,000,000 2,250,000,000 
ค่าธรรมเนียมทางการเงิน (11,250,000) (22,500,000) 
ส่วนลดตัว๋เงินจ่าย (2,763,996) - 
จ่ายคืนเงินกูย้มื (2,250,000,000) (490,000,000) 
   

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด :   
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 28,202,055 5,547,945 

ตดัจ าหน่ายส่วนลดตัว๋เงินจ่าย 1,558,273 1,003,461 

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 98,794,277 2,233,047,945 



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
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20.2 หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 

 
มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

ครบก าหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 2,619,884 2,523,423 

ครบก าหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 7,979,672 10,599,556 

 10,599,556 13,122,979 

 
การเปล่ียนแปลงของสญัญาเช่าการเงินสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 เจ้าหนีสั้ญญาเช่าการเงนิ ดอกเบีย้จ่ายรอตัดบัญชี หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 

    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 3,908,558 (80,104) 3,828,454 
กระแสเงินสดออก:    
   จ่ายช าระ (4,404,112) - (4,404,112) 
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด:    
   ซ้ือสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 14,866,620 (1,289,820) 13,576,800 
   ดอกเบ้ียตดัจ าหน่าย - 121,837 121,837 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 14,371,066 (1,248,087) 13,122,979 

    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 14,371,066 (1,248,087) 13,122,979 
กระแสเงินสดออก:    
   จ่ายช าระ (2,973,324) - (2,973,324) 
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด:    
   ดอกเบ้ียตดัจ าหน่าย - 449,901 449,901 

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



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

69 

 
20 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 

20.3 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนด     
   ช าระภายในหน่ึงปี 437,241,304 57,186,730 175,888,656 - 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนด     
ช าระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,482,748,527 1,040,655,504 175,888,656 - 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนด     

   ช าระเกิน 5 ปี 2,439,885,510 805,445,623 1,886,891,147 - 

 6,359,875,341 1,903,287,857 2,238,668,459 - 
 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินค ้าประกนัโดยการจ าน าและโอนสิทธิบญัชีเงินฝากธนาคารของกลุ่มกิจการ การจ านองและจ าน าท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรของกลุ่มกิจการ การโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาของโครงการทั้งหมดของกลุ่มกิจการ การจ าน าหุ้นของ
บริษทัยอ่ยบางส่วน การจ าน าหุ้นของบริษทัท่ีถือโดยบริษทั พี. เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี ่จ  ากดั หุ้นของบริษทัยอ่ย และสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผลจาก
บริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีควบคุมร่วมกนั และค ้าประกนัโดยบริษทั 
 

ภายใตส้ัญญาเงินกู้ กลุ่มกิจการตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการท่ีได้ระบุไวใ้นสัญญา เช่น การจ่ายเงินปันผลการลด 
ทุนเรือนหุ้น การควบหรือรวมกิจการกบันิติบุคคลอ่ืน การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของและอตัราส่วนความสามารถในการ
ช าระหน้ีให้เป็นไปตามสญัญา เป็นตน้ 
 

การเคล่ือนไหวส าหรับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ในระหวา่งปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 วิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,903,287,857 790,434,160 - - 
กระแสเงินสดเขา้ (ออก) :     
เงินกูย้มืเพ่ิม 4,644,151,500 1,274,479,236 2,250,000,000 - 
ค่าธรรมเนียมทางการเงิน (26,763,757) (43,299,015) (12,345,297) - 
การจ่ายคืนเงินกูย้มื (240,296,891) (120,358,694) - - 
     

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด :     
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน 13,446,774 - - - 
การไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 13.2) 58,689,870 - - - 

ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 7,359,988 2,032,170 1,013,756 - 

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 6,359,875,341 1,903,287,857 2,238,668,459 - 



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
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20.3 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ (ต่อ) 

 
อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืระยะยาวตามสัญญา ณ วนัท่ีในงบการเงินมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ร้อยละ ร้อยละ 
   

เงินกูย้มืระยะยาวเพ่ือการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ MLR - 1.5 MLR - 1.5 
 TIBOR + 3.00 - 
 TIBOR + 2.00 TIBOR + 2.85 
 TIBOR + 1.22 TIBOR + 1.22 
เงินกูย้มืระยะยาวเพ่ือการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานเช้ือเพลิง 4.75 4.75 

 
20.4 วงเงนิกู้ยืม 

 
กลุ่มกิจการและบริษทัมีวงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกออกมาใชด้งัต่อไปน้ี 
 

  ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

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

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั      
   ครบก าหนดเกิน 1 ปี พนับาท 448,926,230 1,174,467,657 200,000,000 - 
อตัราดอกเบ้ียลอยตวั      
  ครบก าหนดเกิน 1 ปี พนัเยน 390,000,000 3,300,000,000 - - 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ี      
   ครบก าหนดเกิน 1 ปี พนับาท 7,241,041 67,053,731 - - 



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
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20.5 หุ้นกู้  
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,048,530,153 - 

ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 949,065,843 2,995,173,493 

 2,997,595,996 2,995,173,493 

 
การเคล่ือนไหวของหุ้นกู ้ในระหวา่งปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 วิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,995,173,493 2,044,875,000 
การแสเงินสดเขา้ (ออก):   
ออกหุ้นกู ้ - 950,000,000 
ค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกูร้อตดับญัชี - (2,137,500) 
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด:   

ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู ้ 2,422,503 2,435,993 

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2,997,595,996 2,995,173,493 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัมีหุ้นกูท่ี้ออกอยูช่นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
จ  านวน 2,050,000 หุ้น และ 950,000 หุ้น ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.20 และ ร้อยละ 4.50 ต่อปีตามล าดบั โดยช าระดอกเบ้ียทุก ๆ 
6 เดือนตลอดอายหุุ้นกู ้หุ้นกูมี้มูลค่าท่ีตราไวจ้  านวน 1,000 บาท หุ้นกูมู้ลค่า 2,050 ลา้นบาท และ 950 ลา้นบาท ครบก าหนดช าระคืนใน
วนัท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2563 ตามล าดบั 
 



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
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20.6 มูลค่ายุติธรรม 

 
ราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยาว มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

 ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 6,359,875,341 1,903,287,857 6,230,409,722 1,821,525,742 
หุ้นกู ้ 2,997,595,996 2,995,173,493 2,999,409,190 3,014,102,581 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,238,668,459 - 2,167,492,686 - 
หุ้นกู ้ 2,997,595,996 2,995,173,493 2,999,409,190 3,014,102,581 
 
มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืส่วนท่ีหมุนเวียนมีมูลค่าเท่ากบัราคาตามบญัชี เน่ืองจากผลกระทบของอตัราคิดลดไม่มีสาระส าคญั  
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมส่วนท่ีไม่หมุนเวียนค านวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซ่ึงคิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมท่ีอตัรา 
ร้อยละ 1.87 ถึงร้อยละ 6.15 (พ.ศ. 2560 : อตัราร้อยละ 1.87 ถึงร้อยละ 4.84) และอยูใ่นขอ้มูลระดบั 2 ของล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม 

 
20.7 อตัราดอกเบีย้ 

 
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

- เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ร้อยละ 1.87 - 6.15 ร้อยละ 1.87 - 4.84  ร้อยละ 3.05  - 
- หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ร้อยละ 3.76 ร้อยละ 3.76 ร้อยละ 3.76 ร้อยละ 3.76 
- หุ้นกู ้ ร้อยละ 4.29 - 4.58 ร้อยละ 4.23 - 4.58  ร้อยละ 4.29 - 4.58 ร้อยละ 4.23 - 4.58 
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21 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 งบการเงนิรวมและ 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

งบแสดงฐานะการเงิน   
ผลประโยชน์บ าเหน็จบ านาญ   

   หน้ีสินในงบแสดงฐานะทางการเงิน 8,606,509 6,075,757 

   
ก าไรหรือขาดทุนท่ีรวมอยูใ่นก าไรจากการด าเนินงาน   

   เน่ืองจากผลประโยชน์บ าเหน็จบ านาญ 2,652,204 3,895,076 

   
การวดัมูลค่าใหม่   

   ผลประโยชน์บ าเหน็จบ านาญ - 62,261 

 
รายการเคล่ือนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไวร้ะหวา่งปีมีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวมและ 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 6,075,757 5,682,756 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,486,936 1,610,694 
ตน้ทุนบริการในอดีต - 2,100,262 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 165,268 184,120 

การวดัมูลค่าใหม่   
   ก  าไรท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาตร์ - (744,700) 
   ขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน - 398,821 
   ขาดทุนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - 408,140 
จ่ายช าระเงินจากโครงการ   

   จ่ายช าระผลประโยชน ์ (121,452) (3,564,336) 

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 8,606,509 6,075,757 
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21 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวมและ 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ร้อยละ ร้อยละ 
   

อตัราคิดลด 2.72 2.72 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 3.00 - 4.00 3.00 - 4.00 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 
  ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว้ 

 การเปลีย่นแปลงในข้อสมมต ิ การเพิม่ขึน้ของข้อสมมต ิ การลดลงของข้อสมมต ิ

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

อตัราคิดลด ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ 10.80 ลดลง ร้อยละ 11.26 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 12.54  เพิ่มข้ึน ร้อยละ 13.15 
อตัราการเพิ่มข้ึนของ       
   เงินเดือน ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 13.33 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 12.84 ลดลง ร้อยละ 11.63 ลดลง ร้อยละ 11.23 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งอิงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทางปฏิบติัสถานการณ์ดงักล่าว 
ยากท่ีจะเกิดข้ึน และการเปล่ียนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพนัธ์กัน ในการค านวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพนั
ผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไวท่ี้มีต่อการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกบั (มูลค่าปัจจุบนัของภาะผูกพนัโครงการผลประโยชน์ 
ท่ีก  าหนดไวค้  านวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว  ้(Projected Unit Credit Method) ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน) ในการ
ค านวณหน้ีสินบ าเหน็จบ านาญท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
วิธีการและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจากปีก่อน 
 
กลุ่มกิจการมีความเส่ียงในหลาย ๆ ดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายท่ีุก าหนดไว ้โดยความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญัมีดงัต่อไปน้ี 
 
การเปล่ียนแปลงในอตัราผลตอบแทน 
   ท่ีแทจ้ริงของพนัธบตัร 

อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของพนัธบตัรรัฐบาล ท่ีลดลงจะท าให้หน้ีสินของโครงการเพ่ิมสูงข้ึน 
 

  

ความเส่ียงจากภาวะเงินเฟ้อ ภาระผกูพนัโครงการบ าเหน็จบ านาญบางส่วนไดผ้กูอยูก่บัภาวะเงินเฟ้อ โดยเงินเฟ้อท่ีเพ่ิมข้ึน 
   จะท าให้มีภาระหน้ีสินเพ่ิมข้ึน  

 
ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คือ 25.20 ปี 
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21 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 
การวิเคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายท่ีุไม่มีการคิดลด: 
 
ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ - - 1,236,565 181,457,520 182,694,085 

 
22 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ทุนที่ออก    
 ทุนจดทะเบียน และช าระแล้ว ทุนที่ออก ส่วนเกิน  
 จ านวนหุ้น จ านวนหุ้น และช าระแล้ว มูลค่าหุ้น รวม 

 สามัญ สามัญ บาท บาท บาท 
      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 1,815,000,000 1,815,000,000 1,815,000,000 727,554,273 2,542,554,273 

จดทะเบียนหุ้นสามญัเพ่ิม 544,500,000 - - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 2,359,500,000 1,815,000,000 1,815,000,000 727,554,273 2,542,554,273 
การลดทุน (544,500,000) - - - - 
เพ่ิมทุนจดทะเบียน 635,250,000 - - - - 

หุ้นปันผล - 90,749,580 90,749,580 - 90,749,580 

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

 
เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น  ได้มีมติอนุมัติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญใหม่จ  านวน 544,500,000 หุ้น  
มีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 
 
เม่ือวนัท่ี  20 เมษายน พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ได้มีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนจ านวน 544,500,000 หุ้น และให้เพ่ิมทุนจดทะเบียน
เป็นหุ้นสามญัใหม่จ  านวน 635,250,000 หุ้น มีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท และมีมติอนุมติัการจ่ายปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี พ.ศ. 2560 
เป็นหุ้นปันผลในอตัรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมจ านวน 90.75 ลา้นบาท 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 หุ้นจดทะเบียนทั้งหมดได้แก่หุ้นสามญั 2,450,250,000 หุ้น (พ.ศ. 2560 : 2,359,500,000  หุ้น) ซ่ึงมีมูลค่าท่ี 
ตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยมีหุ้นสามญัจ านวน 1,905,749,580 หุ้น ท่ีไดอ้อกและช าระเตม็มูลค่าแลว้ (พ.ศ. 2560 : 1,815,000,000 หุ้น) 
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23 ส ารองตามกฎหมาย 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 62,894,012 46,825,835 50,894,012 40,025,835 

จดัสรรระหว่างปี 1,078,000 16,068,177 - 10,868,177 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 63,972,012 62,894,012 50,894,012 50,894,012 

 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งส ารองตามกฎหมายอยา่งน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิหลงัจากหักส่วนของ
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ส ารองน้ีจะมีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองน้ีไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้
 

24 รายได้อ่ืน 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ค่าเช่ารับ 962,014 1,213,693 962,014 1,210,155 
รายไดค้่าบริการ 1,591,580 239,770 1,591,580 239,770 
ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 18,515 - 18,515 - 
ดอกเบ้ียรับ 23,090,909 18,911,219 24,495,479 69,962,781 
ก าไรท่ีรับรู้จากการจ าหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 1,349,250 8,649,867 1,349,250 8,649,867 
เงินชดเชยจากการยกเลิกสญัญาซ้ือขายหุ้น 38,000,000 - 38,000,000 - 
เงินชดเชยความเสียหายท่ีไดรั้บจากบริษทัประกนั 65,669,217 - - - 

รายไดอ่ื้น 25,509,734 10,290,212 3,044,306 6,597,362 

 156,191,219 39,304,761 69,461,144 86,659,935 
 

25 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

รายการบางรายการท่ีรวมอยูใ่นก าไรจากการด าเนินงาน สามารถแยกตามลกัษณะไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินเดือนและค่าแรง และผลประโยชนอ่ื์นของพนกังาน 139,061,637 108,022,470 116,784,030 96,928,907 
ค่าเส่ือมราคา 145,968,764 81,404,797 26,131,299 20,405,088 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน 47,475 8,244,402 65,893,001 52,098,877 
ขาดทุนจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย  - 3,163,848 - 3,163,848 
ค่าธรรมเนียมทางดา้นวิชาชีพ 97,675,990 43,975,050 36,800,546 23,615,804 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 14,196,444 1,957,309 375,402 140,856 
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26 ต้นทุนทางการเงนิ 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ดอกเบ้ียจ่ายสถาบนัการเงิน 80,363,882 103,811,498 228,502,571 140,645,744 
ค่าธรรมเนียมเงินกูธ้นาคาร 42,876,151 8,564,394 31,638,314 7,983,939 
อ่ืนๆ - 121,837 - 121,837 

 123,240,033 112,497,729  260,140,885 148,751,520 
 

27 ภาษเีงนิได้ 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 3,618,329 676,311 - - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (หมายเหตุ 18) 73,457,736 2,309,022 74,440,259 2,216,106 
การปรับปรุงจากงวดก่อน 6,500,825 - - - 

 83,576,890 2,985,333 74,440,259 2,216,106 
 

ภาษีเงินได้ส าหรับก าไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจ านวนเงินท่ีแตกต่างจากการค านวณก าไรทางบญัชีคูณกับอตัราภาษี โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี 266,644,730 416,843,713 (116,180,329) 219,579,638 
     

ภาษีค านวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20     
   (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 20) 53,328,946 83,368,743 (23,236,066) 43,915,928 
ผลกระทบ :     
   ผลต่างของอตัราภาษีในต่างประเทศ (6,096,144) 1,706,211 - - 
   ผลการด าเนินงานของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัสุทธิจากภาษี (122,037,685) (117,391,346) - - 
   ภาษีเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามบตัรส่งเสริมการลงทุน (11,299,288) (6,819,329) - - 
   รายไดท่ี้ถือเป็นรายไดต้ามประมวลรัษฎากร 27,152,630 8,533,585 20,017,086 8,447,441 
   รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี (11) (8) (117,314,420) (90,300,016) 
   ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษี 66,127,315 2,825,480 64,350,602 688,345 
   ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัภาษีไดเ้พ่ิมข้ึน (6,637,074) (4,323,993) (5,035,118) (2,620,108) 
   ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพย ์     
      ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 68,318,456 46,002,175 61,217,916 42,084,516 
การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีผา่นมาซ่ึงยงัไม่รับรู้ (64,447) (273,432) - - 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
   ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ 73,457,736 92,916 74,440,259 - 
ขาดทุนท่ียงัไม่รับรู้ซ่ึงเกิดจากรายการระหวา่งกนั (65,174,369) (10,735,669) - - 
การปรับปรุงจากงวดก่อน 6,500,825 - - - 

ภาษีเงินได ้ 83,576,890 2,985,333 74,440,259 2,216,106 
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28 การส่งเสริมการลงทุน 

 

กลุ่มกิจการไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามบตัรส่งเสริมการลงทุน จ านวนทั้งส้ิน 30 ฉบบั ส าหรับกิจการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์และเช้ือเพลิงชีวมวล (โดยสิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเวน้อากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัร  
การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมี
รายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น (วนัเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย)์) 
 

รายไดจ้ากการขายและรายได้เงินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้าของกลุ่มกิจการ และบริษทัย่อย ท่ีแสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 เป็นรายไดท่ี้เกิดจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนเฉพาะกิจการท่ีตั้งอยูใ่น
ประเทศไทยตามรายละเอียดในขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงานท่ีเปิดเผยในหมายเหตุ 6 
 

29 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 
 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั และจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้ในระหวา่งปี ปรับปรุงดว้ยจ านวนหุ้นสามญัท่ีเปล่ียนแปลงโดยการออกหุ้นปันผล (หมายเหตุ 22) เพื่อ
ประโยชน์ในการเปรียบเทียบ จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีน ามาใช้ในการค านวณก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ไดถู้กปรับปรุงเสมือนวา่การการออกหุ้นปันผลนั้นไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัตน้งวดของปี พ.ศ. 2560 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น     
   ของบริษทั (บาท) 173,954,320 415,758,694 (190,620,588) 217,363,532 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีถือโดยผูถื้อหุ้น (หุ้น) 1,905,749,580 1,905,749,580 1,905,749,580 1,905,749,580 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.09 0.22 (0.10) 0.11 
 

บริษทัไม่มีหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดท่ีออกในระหวา่งปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 
 

30 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 จ่ายเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 
0.00556 บาท เป็นจ านวนเงิน 10.09 ลา้นบาท รวมจ่ายปันผลทั้งส้ินจ านวน 100.84 ลา้นบาท โดยจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 

พ.ศ. 2560 
 

เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปี พ.ศ. 2559 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 199.65 ลา้นบาท โดยจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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31 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  

 
บริษทัถูกควบคุมโดยบริษทั พี.เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศไทย บริษทัใหญ่ดงักล่าวถือหุ้นในบริษทัคิดเป็นจ านวนร้อยละ 41 
จ านวนหุ้นท่ีเหลือร้อยละ 59 ถือโดย บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) บริษทั ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 
(มหาชน) และบุคคลทัว่ไป รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัท่ีส าคญัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 13 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
ก) รายได้จากการขายและบริการ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัย่อย     
   รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 30,060,541 25,603,911 
   รายไดค้่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา - - 1,680,000 1,680,000 
   รายไดจ้ากค่าบริการ - - - 52,028 

   เงินปันผลรับ - - 12,921,999 - 

 - - 44,662,540 27,335,939 

     
กจิการที่ควบคุมร่วมกนั     
   รายไดค้่าบริหารจดัการ 42,610,585 40,581,509 42,610,585 40,581,509 
   รายไดค้่าเช่า 453,600 432,000 453,600 432,000 
   รายไดอ่ื้น 1,531,637 - 1,531,637 - 

   เงินปันผลรับ 53 41 573,650,102 451,500,080 

 44,595,875 41,013,550 618,245,924 492,513,589 

     
กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
   รายไดค้่าเช่า 69,472 277,889 69,472 277,889 
   รายไดค้่าบริการ 46,315 185,259 46,315 185,259 

   รายไดอ่ื้น 10,205 30,521 10,205 30,521 

 125,992 493,669 125,992 493,669 

 



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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31 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ข) ยอดค้างช าระที่เกดิจากการซ้ือ/ขายสินค้าและบริการ 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหนีแ้ละเงนิทดรองจ่ายแก่กจิการ     
   ที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 10)     
    บริษทัยอ่ย - - 89,171,162 86,640,238 
    กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 3,860,725 3,676,881 3,860,725 3,676,881 

    กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 

 3,860,725 3,676,881 93,031,887 90,317,119 

     
เงนิปันผลค้างรับ (หมายเหตุ 10)     

   กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 134,750,024 119,000,021 134,750,024 119,000,021 

    134,750,024 119,000,021 134,750,024 119,000,021 

     
ลูกหนีจ้ากการจ าหน่ายเงินลงทุน      
   บริษทัยอ่ย     
     - แสดงรวมอยูใ่นลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน      
           (หมายเหตุ 10) - - - 174,499,990 

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

 - - 1,383,683,149 174,499,990 

 
ลูกหน้ีจากการจ าหน่ายเงินลงทุนเกิดจากการจดัโครงสร้างเงินลงทุนภายใตก้ลุ่มกิจการ (หมายเหตุ 13.2) 
 
เจ้าหนีก้จิการที่เกีย่วข้องกัน (หมายเหตุ 19)     

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 667,187 702,187 - - 

 667,187 702,187 - - 

     
เจ้าหนีค่้าหุ้นค้างช าระ (หมายเหตุ 19)     

   บริษทัยอ่ย - - 249,995 50,249,985 

 - - 249,995 50,249,985 
 



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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31 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ค) เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษทัย่อย  

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 335,287,932 2,276,372,707 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้ปี – สุทธิ 2,276,372,707 868,172,050 
เงินให้กูย้มืเพ่ิมระหวา่งปี 663,484,810 2,450,286,600 
เงินกูจ่้ายคืนระหวา่งปี (380,741,723) (502,963,001) 
โอนไปเงินให้กูย้มืระยะยาว (หมายเหตุ 31 ง) (2,226,045,802) (508,771,942) 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน 2,217,940 (30,351,000) 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 335,287,932 2,276,372,707 

 
เงินให้กู้ยืมแก่บริษทัยอ่ยอยู่ในรูปของตัว๋สัญญาใช้เงินในสกุลเงินบาท โดยไม่คิดดอกเบ้ีย มีก าหนดช าระคืนภายในเดือนธันวาคม  
พ.ศ. 2562  
 
เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงอยูใ่นรูปของตัว๋สญัญาใช้เงินในสกุลเงินบาท มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม โดยคิดดอกเบ้ียในอตัรา
คงท่ีร้อยละ 6 ต่อปี 



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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31 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ง) เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 4,333,468,428 2,232,305,697 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 2,232,305,697 - 
เงินให้กูย้มืเพ่ิมระหว่างปี 563,736,515 1,822,252,003 
เงินกูจ่้ายคืนระหว่างปี (704,565,291) - 
โอนจากเงินให้กูย้มืระยะสั้น (หมายเหตุ 31 ค) 2,226,045,802 508,771,942 
แปลงหน้ีเป็นทุน (หมายเหตุ 13.2) (52,781,017) - 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน 68,726,722 (98,718,248) 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 4,333,468,428 2,232,305,697 

 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยอยู่ในรูปสัญญาให้กู้ยืมในสกุลเงินเยนจ านวน 4 สัญญา โดยไม่คิดดอกเบ้ีย เงินให้กู้ยืมจ านวน  
3 สญัญามีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม และเงินให้กูย้มืจ  านวน 1 สญัญามีก าหนดช าระคืนภายในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงอยูใ่นรูปสัญญาให้กูย้ืมในสกุลเงินบาท โดยไม่มีการคิดดอกเบ้ียและมีก าหนดช าระคืน
เม่ือทวงถาม 
 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงอยูใ่นรูปสัญญาให้กูย้มืในสกุลเงินเยน สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ และสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐโดยไม่มีการคิดดอกเบ้ีย และมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 
 
ผูบ้ริหารไม่มีความตั้งใจท่ีจะเรียกคืนเงินให้กูย้มืเหล่าน้ีภายใน 12 เดือนขา้งหนา้ 
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31 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
จ) เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบริษทัย่อย 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 22,500,000 22,500,000 

 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยอยูใ่นรูปของตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีมีก าหนดช าระคืนภายในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2562 โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
 

ฉ) ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญัของกจิการ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 43,181,211 31,980,423 22,085,600 21,209,375 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,254,474 164,860 1,254,475 164,860 

 44,435,685 32,145,283 23,340,075 21,374,235 

 



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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32 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ในภายหน้า 

 
32.1 สัญญาขายไฟฟ้า 

 
ในประเทศ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีสัญญาขายไฟฟ้า กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ”) และการไฟฟ้านครหลวง (“กฟน”)
จ  านวน 30 สัญญา (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 29 สัญญา) ปัจจุบนักลุ่มกิจการไดด้ าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าแลว้ ตามท่ีก าหนดไวใ้น
สญัญาขายไฟฟ้าจ านวน 30 สญัญา สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 

ระบบ 
ผลิตกระแสไฟฟ้า 

บริษัท จ านวน 
สัญญา 

ก าลังการผลิต 
เมกะวตัต์ 

อัตรารับซ้ือไฟฟ้า 
(บาทต่อกิโลวตัต์ - ช่ัวโมง) 

อายุสัญญา 

ระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานหมุนเวียน 

บริษทั 1 4.5 ปริมาณรับซ้ือไฟฟ้าในส่วนท่ีไม่เกินรับเข้า 
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
บริษัทได้รับการสนับสนุนเพ่ิมราคารับซ้ือ
ไฟฟ้าจ านวน 8 บาท เป็นระยะเวลา 10 ปี 
นบัตั้งแต่วนัจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์

อายสุญัญา 5 ปีและต่อสญัญาอตัโนมติัทุก 
5 ปี จนกว่าจะมีการยติุสญัญา 

ระบบผลิตไฟฟ้าจาก 
พลงังานแสงอาทิตยท่ี์ 
ติดตั้งบนพ้ืนดิน 

กิจการท่ีควบคุม 
ร่วมกนั 

10 80 ปริมาณรับซ้ือไฟฟ้าในส่วนท่ีไม่เกินรับเข้า 
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
บริษัทได้รับการสนับสนุนเพ่ิมราคารับซ้ือ
ไฟฟ้าจ านวน 6.5 บาท เป็นระยะเวลา 10 ปี 
นบัตั้งแต่วนัจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์

อายสุญัญา 5 ปีและต่อสญัญาอตัโนมติัทุก 
5 ปี จนกว่าจะมีการยติุสญัญา 

ระบบผลิตไฟฟ้าพลงังาน 
แสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบน 
หลงัคา 

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

อายสุญัญา 25  ปีนบัตั้งแต่วนัจ าหน่าย 
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์

ระบบผลิตไฟฟ้าจาก 
พลงังานแสงอาทิตยท่ี์ 
ติดตั้งบนพ้ืนดิน 

บริษทัยอ่ย 2 3 รั บ ซ้ื อ ไฟ ฟ้ าแบ บ  Feed-in Tariff (FiT)  
ในอตัรา 5.66 บาท 

อายสุญัญา 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 ์

อายสุญัญา 20 ปี นบัตั้งแต่วนัจ าหน่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์

ระบบผลิตไฟฟ้าจาก 
ชีวมวล 

บริษทัยอ่ย 2 17.6 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 ์

อายสุญัญา 15 ปี 4 เดือน นบัตั้งแต่วนั
จ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์
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32 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ในภายหน้า (ต่อ) 

 
32.1 สัญญาขายไฟฟ้า (ต่อ) 

 
ต่างประเทศ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยในประเทศญ่ีปุ่ นมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัหน่วยงานท่ีรับซ้ือไฟฟ้าจ านวน 6 สัญญา ท่ีได้
ด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าแลว้ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 4 สัญญา) และมีใบอนุญาตและสิทธิในการพฒันาให้ไดใ้บอนุญาต 
ในการซ้ือขายไฟฟ้ากบัหน่วยงานรับซ้ือไฟฟ้าจ านวน 2 สญัญา ท่ียงัไม่ไดด้  าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 
3 สญัญา) สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
  

ระบบ 
ผลิตกระแสไฟฟ้า 

บริษัท จ านวน 
สัญญา 

ก าลังการผลิต
เมกะวัตต์ 

อัตรารับซ้ือไฟฟ้า 
(เยนต่อกิโลวัตต์ - ช่ัวโมง) 

อายุสัญญา 

ด าเนินการผลิต
และจ าหน่าย
ไฟฟ้า 

ระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตย์
ท่ีติดตั้งบนพื้นดิน 

บริษทัยอ่ย 
 

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

อายสุัญญา 20 ปี ตั้งแต่วนั
จ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์

อยูร่ะหวา่ง 
การพฒันา  
และก่อสร้าง 

ระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตย์
ท่ีติดตั้งบนพื้นดิน 

บริษทัยอ่ย 2 168.48 รับซ้ือไฟฟ้าแบบ Feed-in  
Tariff(FiT) ในอตัรา 32-36 เยน 

อายสุัญญา 20 ปี ตั้งแต่วนั
จ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์

 
32.2 ภาระผูกพันที่เป็นข้อผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน - กรณทีี่กลุ่มกจิการเป็นผู้เช่า 

 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพ้ืนท่ีในอาคารส านกังาน รถยนต ์อุปกรณ์ และการเช่าพ้ืนท่ีส่วน
หลงัคา-ดาดฟ้า และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ของอาคารเพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีติดตั้งแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 26 ปี 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 บริษทัและบริษทัย่อยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่า
ด าเนินงานดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภายใน 1 ปี 20,088,646 22,057,238 12,086,704 12,805,532 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 43,486,307 53,195,076 10,069,239 17,216,088 

มากกวา่ 5 ปี 137,247,452 145,696,274 - - 

 200,822,405 220,948,588 22,155,943 30,021,620 

 
ภายใต้สัญญาเช่าพ้ืนท่ีส่วนหลังคา-ดาดฟ้าและพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ของอาคารบางสัญญา บริษัทย่อยมีภาระผูกพนัท่ีต้องจ่ายค่าเช่าในอัตรา 
ร้อยละของยอดขาย หรือตามจ านวนเงินขั้นต ่าตามสัญญา แลว้แต่จ านวนเงินใดจะสูงกว่า 



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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32 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ในภายหน้า (ต่อ) 

 
32.3 สัญญาและภาระผูกพนัอ่ืน ๆ 

 
ก) กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีภาระผกูพนัตามสัญญาบริหารจดัการกบัผูร่้วมคา้อ่ืน เป็นจ านวนเงิน 6 ลา้นบาทต่อปี สญัญาดงักล่าวมี

อาย ุ10 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 โดยค่าบริหารจดัการดงักล่าวจะปรับเพ่ิมข้ึนปีละคร้ังตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้น

สญัญา ซ่ึงในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีค่าบริหารจดัการท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายภายใต้

สญัญาดงักล่าวเป็นจ านวน 4 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 3 ลา้นบาท) (ตามสดัส่วนของบริษทัท่ีมีในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าว) 

 
ข) กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีภาระผูกพนัตามสัญญาบริการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าจ านวนเจ็ดแห่งกบับริษทัแห่งหน่ึง

เป็นจ านวนเงิน 9 ลา้นบาทต่อปี สญัญาดงักล่าวมีอาย ุ10 ปีนบัตั้งแต่วนัเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์ซ่ึงในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีค่าบริการเดินเคร่ืองและซ่อมบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายภายใต้

สัญญาดงักล่าว เป็นจ านวนเงิน 5 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 : 5 ล้านบาท) (ตามสัดส่วนของบริษทัท่ีมีในกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน

ดงักล่าว) 
 

ค) กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีภาระผูกพนัตามสัญญาจา้งตรวจสอบและติดตามผลการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าจ านวน 

สิบแห่งกับบริษัทแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 2 ล้านบาทต่อปี  นับตั้ งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.2556 สัญญาดังกล่าวมีอายุ 7 ปี

นบัตั้งแต่วนัเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์
 

ง) กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีภาระผูกพนัตามสัญญาบริการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าจ านวนสามแห่งกบับริษทัแห่งหน่ึง
จ านวนเงิน 8 ล้านบาทต่อปี สัญญาดังกล่าวมีอายุ 5 ปีนับตั้ งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 ซ่ึงในระหว่างปี ส้ินสุดวันท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีค่าบริหารเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายภายใตส้ญัญา
ดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 5 ล้านบาทต่อปี (พ.ศ. 2560 : 3 ลา้นบาทต่อปี) (ตามสัดส่วนของบริษทัท่ีมีในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั
ดงักล่าว) 
 

จ) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภาระผกูพนัตามสัญญาบริหารจดัการกบัผูร่้วมทุน เป็นจ านวนเงิน 8 ลา้นบาทต่อปี นบัตั้งแต่เดือนกนัยายน 
พ.ศ. 2559 โดยค่าบริหารจดัการดังกล่าวจะปรับเพ่ิมข้ึนปีละคร้ังตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา ซ่ึงในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัย่อยมีค่าบริหารจดัการท่ีรับรู้เป็นตน้ทุนงานระหว่างก่อสร้างภายใตส้ัญญาดงักล่าวเป็นจ านวน  
8 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 8 ลา้นบาท)  
 

ฉ) บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีภาระผูกพนัตามสัญญาจ้างตรวจสอบและติดตามผลการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้ากับบริษัท  
แห่งหน่ึงเป็นค่าจา้งจ านวน 200 ดอลลาร์ (พ.ศ. 2560 : 62,500 ดอลลาร์)  

 
32.4 การค า้ประกัน 

 
ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม  พ.ศ. 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนังสือค ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทและบริษัทย่อย 
คงเหลือจ านวน 8 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 9 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัในการปฏิบติังานบางประการตามปกติธุรกิจ 



บริษทั ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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33  เหตุการณ์ภายหลงัวนัที่ในงบแสดงฐานะการเงนิ 

 
ก) เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง ได้มีมติอนุมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการ

ด าเนินงานส าหรับปี พ.ศ. 2561 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 11.83 ล้านบาท โดยจ่ายให้ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี  
13 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 

 
ข) เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัมีมติให้หยดุด าเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน โดย

บริษัทได้ประกาศให้พนักงานท่ีท างานกับโรงไฟฟ้าทราบในวนัท่ี 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และปิดการด าเนินงานในวนัท่ี  
16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 

 
ค) เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติให้ลดทุนจดทะเบียน จ านวน 544,500,420 หุ้น โดยตดัหุ้นท่ียงั

ไม่ออกและเสนอขาย และจดทะเบียนเพ่ิมทุน จ านวน 571,724,874 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยวิธีเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) ท  าให้ทุนจดทะเบียนมีจ านวน 2,477.47 ลา้นบาท 

 
ง) เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติให้ออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นวงเงินไม่เกิน 3,000 ลา้นบาท 
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