
 

บริษทั ไทย โซลา่ร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 



รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

 

 

เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 

 

 

ความเหน็ 
 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบรษิัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด 

(มหาชน) (บรษิัท) และบรษิทัย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิัท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ

ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกจิการ รวมถงึกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสําหรบัปีสิ้นสุด

วนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

 

งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 

• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

• งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  

• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิ้นสุด

วนัเดยีวกนั  

• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 

• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบญัชทีีส่ําคญัและหมายเหตุ

เรื่องอื่น ๆ 

 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ

ของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจาก

กลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีกํ่าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรบัผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ  

ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบัญชทีี่ข้าพเจ้าได้รบัเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ ์

ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 

 



 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องสําคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ที่มนัียสําคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของข้าพเจา้ในการตรวจสอบ   

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการสําหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดร้ะบุเรื่องการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 

มาปฏิบตัิใช้ครัง้แรกเป็นเรื่องสําคญัในการตรวจสอบ และได้นําเรื่องน้ีมาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้น้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากสําหรบัเรื่องน้ี  
 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16  

เร่ือง สญัญาเช่า (TFRS 16) มาปฏิบติัใช้ครัง้แรก 

 

  

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 4 ผลกระทบจากการ

นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับ

ปรบัปรุงมาปรบัใชเ้ป็นครัง้แรก  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 สัญญาเช่า  

มผีลบงัคบัใชก้บังบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ใน

หรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563  
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 การนํามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิใหม่มาถือปฏิบัติก่อให้เกิดสินทรพัย์สิทธิการใช้

จํานวน 325.65 ล้านบาท และหน้ีสินตามสญัญาเช่าจํานวน 

338.42 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 1.70 ของสนิทรพัย์รวม และ

รอ้ยละ 2.55 ของหน้ีสนิรวม 
 

กลุ่มกิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมา

ถือปฏิบัติโดยใช้วิธีร ับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวเป็นรายการ

ปรับป รุงกับ กําไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective)  

โดยไม่ปรบัปรุงขอ้มลูเปรยีบเทยีบ 
 

ข้าพเจ้าให้ความสําคญักบัการตรวจสอบการนํามาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 16 มาถือปฏิบตัิ เน่ืองจาก

ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีสาระสําคญัต่องบการเงนิ ขัน้ตอนใน

การระบุสญัญาเช่าและการนําขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้งกบัสญัญาเช่า

มาใช้มคีวามซบัซ้อน นอกจากน้ีการวดัมูลค่าของสนิทรพัย์

สทิธกิารใชแ้ละหน้ีสนิตามสญัญาเช่าต้องอาศยัการประมาณ

การ และดุลยพินิจที่สําคญัของผู้บริหารในการกําหนดข้อ

สมมุติฐาน เช่น อัตรากู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่าและ อายุ

สญัญาเช่าซึง่รวมถงึการพจิารณาสทิธเิลอืกในการขยายอายุ

สญัญาเช่า และสทิธเิลอืกในการยกเลกิสญัญาเช่า 

 

วธิกีารตรวจสอบของขา้พเจา้ มดีงัน้ี 

•  ประเมนิความเหมาะสมของกระบวนการการปรบัใช้มาตรฐาน

ของผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมของ

นโยบายการบญัชทีี่กลุ่มกจิการนํามาถือปฏิบตัว่ิาเหมาะสม

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิหรอืไม่ 
 

•  ทําความเขา้ใจในวธิกีารของผูบ้รหิารในการระบุสญัญาเช่า

และการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์สิทธิการใช้และ

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าว่ามคีวามครบถว้นและความถูกตอ้ง 
 

•  ตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลนําเขา้โดยการเปรยีบเทยีบ

ข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างที่เลือกกบัสญัญาเช่าต้นฉบบัหรอื

เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง และการตรวจสอบความ

ถูกต้องโดยการทดสอบการคํานวณมูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย์สิทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญ ญาเช่าของ 

กลุ่มตวัอย่างดงักล่าว 
 

• ประเมินความครบถ้วนของข้อมูลนําเข้าโดยการทดสอบ

การกระทบยอดหน้ีสนิตามสญัญาเช่ากบัภาระผูกพนัตาม

สัญญาเช่าดําเนินงานที่เปิดเผยในงบการเงินสําหรับปี  

พ.ศ. 2562 รวมถงึการพจิารณาจากขอ้มูลอื่นทีไ่ดร้บัระหว่าง

การตรวจสอบในเรื่องอื่นๆว่ามีสญัญาใดที่อาจมีลักษณะ

เป็นสญัญาเช่าหรอืไม่  
 

• ทดสอบกลุ่มตัวอย่างเพื่อประเมินความเหมาะสมของ 

ข้อสมมุติฐานของผู้บริหาร โดยเฉพาะข้อสมมุติฐาน

เกี่ยวกับอัตรากู้ยมืส่วนเพิ่มของผู้เช่าที่ใช้ในการคํานวณ

รายการ และขอ้สมมุตฐิานเกี่ยวกบัสทิธเิลอืกในการขยาย

อายุสญัญาเช่า และสทิธเิลอืกในการยกเลกิสญัญาเช่า 

 

 



 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

• ประเมนิความถูกต้องและความครบถ้วนของการเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับสญัญาเช่า (รวมถึงผลกระทบจากการนํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 16 มาถอืปฏิบตัิ

ครัง้แรก ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ขอ้ 4 ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ) 

 

จากการปฏิบัติงานข้างต้น ข้าพเจ้าไม่พบข้อสังเกตที่มี

สาระสําคัญจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที ่16 มาถอืปฏบิตั ิและขอ้สมมุตฐิานหลกัทีผู่บ้รหิารใชใ้น

การคํานวณสินทรัพย์สิทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญา 

มคีวามสมเหตุสมผล 
  

 

ข้อมูลอ่ืน  
 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจําปีภายหลงั

วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชน้ีี  

 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ครอบคลุมถงึขอ้มูลอื่น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อ

ขอ้มลูอื่น 

 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ที่เกี่ยวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การอ่านและพจิารณาว่า

ขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระสําคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรูท้ ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของ

ขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม ่ 

 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ ข้าพเจ้า 

ตอ้งสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  

 



 

ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ   
 

กรรมการมหีน้าที่รบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกต้องตามที่ควร 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในทีก่รรมการพจิารณาว่าจําเป็น เพื่อให้สามารถ

จดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกดิจาก

การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

 

ในการจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ กรรมการรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและ

บรษิทัในการดําเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการดําเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชี

สําหรบัการดําเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มกิจการและบรษิัท หรอืหยุดดําเนินงาน หรอืไม่สามารถ

ดําเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าที่ช่วยกรรมการในการกํากับดูแลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ 

และบรษิทั 

 

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของข้าพเจา้มวีตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และ

เสนอรายงานของผู้สอบบัญชซีึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ในระดบัสูง  

แต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิ 

อนัเป็นสาระสําคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคัญ 

เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตัดสนิใจ 

ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่าน้ี  

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั

เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 

• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ

กจิการ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตัิงานตามวธิีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่ง

เหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีี่เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยง 

ทีไ่ม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสีย่งที่เกิดจากขอ้ผดิพลาด 

เน่ืองจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดง

ขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิีการตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ 

แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีก่รรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัช ีและการเปิดเผย

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัทําขึน้โดยกรรมการ  



 

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสีําหรบัการดําเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลกัฐานการสอบ

บญัชทีีไ่ดร้บั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสําคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้

สงสยัอย่างมนัียสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มกจิการและบรษิทัในการดําเนินงานต่อเน่ืองหรอืไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่า

มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการ

เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการที่เกี่ยวขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเห็น

ของขา้พเจา้จะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบ

บญัชขีองข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบรษิทัต้องหยุดการ

ดําเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมนิการนําเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย

ข้อมูลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทําให้มกีารนําเสนอข้อมูล 

โดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 

• ได้รบัหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงนิของกิจการภายในกลุ่มหรอืกิจกรรม 

ทางธุรกจิภายในกลุ่มกจิการเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุม 

ดูแลและการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ได้สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สําคญัซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้

วางแผนไว้ ประเด็นที่มนัียสําคญัที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มนัียสําคญัในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า 

ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คํารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดจรรยาบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระ

และไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามเีหตุผลที่บุคคลภายนอก

อาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 

จากเรื่องที่สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้พจิารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มนัียสําคญัที่สุดในการตรวจสอบงบการเงนิรวม

และงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและกําหนดเป็นเรื่องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้อธบิายเรื่องเหล่าน้ีในรายงาน

ของผู้สอบบัญช ีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที่ยากที่จะ

เกิดขึ้น ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสม

เหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว  
 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

 

 

 

 

 

ขจรเกียรติ  อรณุไพโรจนกลุ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3445 

กรุงเทพมหานคร 

25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10 883,246,238 643,594,118 124,974,583 43,843,636

เงินฝากธนาคารที�มีข้อจํากัดในการเบิกใช้ระยะสั�น 11 13,747,528 18,864,046 9,096,416 14,912,759

เงินลงทุนระยะสั�น 12 - 221,114,307 - 221,114,307

สินทรัพย์ทางการเงินที�วัดมูลค่าตาม

วิธีราคาทุนตัดจําหน่าย 12 466,660 - 466,660 -

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 13 340,859,233 430,399,966 185,268,566 263,930,877

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทย่อย 37.3 - - - 701,000,825

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย

ที�ถึงกําหนดรับชําระภายในหนึ�งปี 37.4 - - 81,140,000 61,600,000

สินค้าคงเหลือ 22,804,726 24,028,968 - -

ภาษีมูลค่าเพิ�มรอขอคืน 105,116,659 273,156,145 - -

ภาษีซื�อที�ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 270,518,463 16,283,911 602,510 654,640

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 14 17,660,703 14,033,010 16,621,284 13,927,880

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,654,420,210 1,641,474,471 418,170,019 1,320,984,924

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที�มีข้อจํากัดในการเบิกใช้ระยะยาว 11 42,349,359 34,239,939 2,300,000 12,365,952

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 37.4 - - 6,133,449,798 5,004,151,459

ลูกหนี�จากการจําหน่ายเงินลงทุน 37.2 - - 1,383,683,149 1,383,683,149

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 16 - - 1,199,149,897 1,199,149,897

เงินลงทุนในการร่วมค้า 15 1,992,688,021 1,840,054,520 350,000,130 350,000,130

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 17 102,892,513 103,857,149 89,977,885 89,977,885

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 18 10,018,472,757 7,549,859,170 251,569,722 273,737,922

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 19 325,646,578 - 30,342,972 -

ค่าความนิยม 20 50,855,042 17,112,763 - -

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 21 4,945,269,597 4,669,898,201 5,120,131 7,057,176

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 22 21,733,866 1,623,005 - -

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 22,450,747 11,871,739 2,661,544 7,339,848

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 17,522,358,480 14,228,516,486 9,448,255,228 8,327,463,418

รวมสินทรัพย์ 19,176,778,690 15,869,990,957 9,866,425,247 9,648,448,342

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ ______________________________________     กรรมการ ______________________________________

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 24.1 250,000,000 98,470,171 250,000,000 98,470,171

เจ้าหนี�ค่าก่อสร้างและเจ้าหนี�อื�น 23 254,290,843 199,267,433 150,510,902 45,968,588

เจ้าหนี�ค่าสิทธิในสัญญาซื�อขายไฟฟ้า

ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 795,875 2,056,215 - -

หนี�สินตามสัญญาเช่า

ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 24.2 28,895,457 7,195,003 8,233,557 2,720,032

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว

ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 24.3 2,443,767,344 737,755,685 2,144,265,435 272,894,555

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากบริษัทย่อย 37.5 - - - 22,500,000

ส่วนของหุ้นกู้ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 24.5 - 949,800,983 - 949,800,983

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 1,985,053 4,404,066 - -

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 70,925,130 26,403,034 5,853,596 5,292,403

รวมหนี�สินหมุนเวียน 3,050,659,702 2,025,352,590 2,558,863,490 1,397,646,732

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนี�ค่าสิทธิในสัญญาซื�อขายไฟฟ้า 25,776,550 73,328,549 - -

หนี�สินตามสัญญาเช่า 24.2 309,524,936 13,280,673 12,298,150 5,259,640

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 24.3 6,278,580,339 5,736,434,390 394,385,850 2,291,060,602

หุ้นกู้ 24.5 3,444,096,320 2,345,024,775 3,444,096,320 2,345,024,775

หนี�สินอนุพันธ์ 25 58,355,907 - - -

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 26 17,371,256 13,521,825 17,371,256 13,521,825

29,027,161 2,584,824 2,652,516 2,584,824

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 22 43,981,714 28,066,973 4,688,555 3,111,610

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

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 10,206,786,183 8,212,314,009 3,875,564,647 4,660,635,276

รวมหนี�สิน 13,257,445,885 10,237,666,599 6,434,428,137 6,058,282,008

ประมาณการหนี�สินการรื�อถอนสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

7



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

   หุ้นสามัญจํานวน 2,477,474,454 หุ้น 

   มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 27 2,477,474,454 2,477,474,454 2,477,474,454 2,477,474,454

ทุนที�ออกและเรียกชําระแล้ว

   หุ้นสามัญจํานวน 2,117,716,281 หุ้น 

   ชําระแล้วเต็มมูลค่า 27 2,117,716,281 2,117,716,281 2,117,716,281 2,117,716,281

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 27 1,045,504,325 1,045,504,325 1,045,504,325 1,045,504,325

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 28 106,757,899 81,303,726 80,090,954 67,603,094

ยังไม่ได้จัดสรร 2,865,346,957 2,856,783,618 188,685,550 359,342,634

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ (218,023,703) (473,307,381) - -

รวมส่วนของเจ้าของของบริษัทใหญ่ 5,917,301,759 5,628,000,569 3,431,997,110 3,590,166,334

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 2,031,046 4,323,789 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 5,919,332,805 5,632,324,358 3,431,997,110 3,590,166,334

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 19,176,778,690 15,869,990,957 9,866,425,247 9,648,448,342

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้จากการขาย 1,322,349,502 1,235,447,207 - 2,280

รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ�มราคารับซื�อไฟฟ้า 161,007,323 68,702,780 - -

รายได้ค่าบริหารจัดการ 47,092,170 44,741,114 112,988,170 94,735,249

รวมรายได้ 1,530,448,995 1,348,891,101 112,988,170 94,737,529

ต้นทุนขายและบริการ (1,023,345,198) (911,358,079) (88,822,385) (74,633,921)

กําไรขั�นต้น 507,103,797 437,533,022 24,165,785 20,103,608

เงินปันผลรับ 45 56 490,700,087 618,380,107

รายได้อื�น 29 12,512,351 92,716,644 18,589,923 9,753,504

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     (305,287,874) (233,345,785) (124,085,707) (136,551,349)

(ขาดทุน)กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน (97,952,615) (5,414,481) 75,635,864 (194,165,264)

ต้นทุนทางการเงิน 31 (340,728,316) (147,191,521) (280,835,526) (198,870,291)

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 643,333,543 659,517,685 - -

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 418,980,931 803,815,620 204,170,426 118,650,315

ภาษีเงินได้ 32 (174,230) (5,073,121) 1,654,307 (1,832,206)

กําไรสําหรับปี 418,806,701 798,742,499 205,824,733 116,818,109

กําไรเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี

รายการที�จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกําไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลัง

   การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์

     หลังออกจากงาน 26 - (2,873,219) - (2,873,219)

   ภาษีเงินได้ของรายการข้างต้น 22 - (12,452) - (12,452)

รายการที�จะจัดประเภทรายการใหม่เป็นกําไรหรือ

  ขาดทุนในภายหลัง

   ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 311,585,026 (328,656,642) - -

   การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

     สัญญาอนุพันธ์เพื�อป้องกันความเสี�ยง 25 (8,119,989) - - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 722,271,738 467,200,186 205,824,733 113,932,438

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกําไรสําหรับปี

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 421,428,545 774,584,221 205,824,733 116,818,109

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม (2,621,844) 24,158,278 - -

418,806,701 798,742,499 205,824,733 116,818,109

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 724,564,481 443,033,716 205,824,733 113,932,438

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม (2,292,743) 24,166,470 - -

722,271,738 467,200,186 205,824,733 113,932,438

กําไรต่อหุ้น 33

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 0.20 0.40 0.10 0.06

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

การป้องกัน

ทุนเรือนหุ้น จัดสรรแล้ว - การเปลี�ยนแปลง ความเสี�ยง รวม

ที�ออกและ ส่วนเกินมูลค่า สํารอง สัดส่วนใน การแปลงค่า กระแสเงินสด ส่วนของเจ้าของ ส่วนได้เสียที�

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี

ลงทุนเพิ�มในบริษัทย่อยโดยซื�อหุ้น

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

จัดสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย 28 -                 -   17,331,714 (17,331,714) - - - - -                    -   

ออกหุ้นสามัญเพิ�ม 27 211,966,701 317,950,052 - - - - - 529,916,753 - 529,916,753

เงินปันผลที�เป็นเงินสด 35 - - - (104,813,889) - - - (104,813,889) - (104,813,889)

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

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

ยอดยกมาต้นปี ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - ตามที�รายงานไว้เดิม 2,117,716,281 1,045,504,325 81,303,726 2,856,783,618 (18,292,375) (455,015,006) - 5,628,000,569 4,323,789 5,632,324,358

ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาถือปฏิบัติครั�งแรก 4 - - - (27,401,217) - - (47,852,258) (75,253,475) - (75,253,475)

2,117,716,281 1,045,504,325 81,303,726 2,829,382,401 (18,292,375) (455,015,006) (47,852,258) 5,552,747,094 4,323,789 5,557,070,883

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี

จัดสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย 28 -                 -   25,454,173 (25,454,173) - - - - -                    -   

เงินปันผลที�เป็นเงินสด 35 - - - (360,009,816) - - - (360,009,816) - (360,009,816)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี - - - 421,428,545 - 311,255,925 (8,119,989) 724,564,481 (2,292,743) 722,271,738

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 2,117,716,281 1,045,504,325 106,757,899 2,865,346,957 (18,292,375) (143,759,081) (55,972,247) 5,917,301,759 2,031,046 5,919,332,805

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม

ส่วนของเจ้าของของบริษัทใหญ่

กําไรสะสม องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - ปรับปรุงใหม่
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ทุนเรือนหุ้น จัดสรรแล้ว

ที�ออกและ ส่วนเกินมูลค่า สํารอง

เรียกชําระแล้ว หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

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

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี

จัดสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย 28 - - 16,709,082 (16,709,082) -

ออกหุ้นสามัญเพิ�ม 27 211,966,701 317,950,052 - - 529,916,753

เงินปันผลที�เป็นเงินสด 35 - - - (104,813,889) (104,813,889)

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

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

ยอดยกมาต้นปี ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - ตามที�รายงานไว้เดิม 2,117,716,281 1,045,504,325 67,603,094 359,342,634 3,590,166,334

ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาถือปฏิบัติครั�งแรก 4 - - - (3,984,141) (3,984,141)

ยอดยกมาต้นปี ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - ปรับปรุงใหม่ 2,117,716,281 1,045,504,325 67,603,094 355,358,493 3,586,182,193

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี

จัดสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย 28 - - 12,487,860 (12,487,860) -

เงินปันผลที�เป็นเงินสด 35 - - - (360,009,816) (360,009,816)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี - - - 205,824,733 205,824,733

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 2,117,716,281 1,045,504,325 80,090,954 188,685,550 3,431,997,110

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 418,980,931 803,815,620 204,170,426 118,650,315

รายการปรับปรุง

ค่าเสื�อมราคา 17, 18, 19 367,174,627 298,300,124 13,291,571 8,722,027

ค่าตัดจําหน่าย 21 56,268,674 43,154,725 2,062,100 2,144,434

ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น 13 894,980 - 894,980 -

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 15 (643,333,543) (659,517,685) - -

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 26 3,849,431 5,959,136 3,849,431 5,959,136

ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง 215,236,293 (4,493,831) (87,607,908) 183,834,020

กําไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

   ในหลักทรัพย์ 12 - (497,803) - (497,803)

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (218,977) (974,492) (218,977) (974,492)

ขาดทุน(กลับรายการ)จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 18 637,220 13,079,191 - (577,706)

ขาดทุน(กําไร)จากการจําหน่าย/ตัดจําหน่ายอุปกรณ์ 16,792,429 548,712 (35,990) (21,887)

ขาดทุนจากการขายบริษัทย่อย 16 2,704,575 - - -

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายภาษีหัก ณ ที�จ่าย 5,922 16,467 - -

เงินปันผลรับ (45) (56) (490,700,087) (618,380,107)

ดอกเบี�ยรับ 29 (797,169) (1,756,685) (16,836,996) (6,463,021)

ต้นทุนทางการเงิน 31 340,728,316 147,191,521 280,835,526 198,870,291

กําไรจากการต่อรองราคาซื�อบริษัทย่อย 29 - (56,004,450) - -

ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม 20 1,521,796 971,663 - -

780,445,460 589,792,157 (90,295,924) (108,734,793)

การเปลี�ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 8,575,371 101,708,164 39,052,833 9,521,134

สินค้าคงเหลือ 1,224,242 (9,576,138) - -

ภาษีมูลค่าเพิ�มรอขอคืน 162,301,185 43,782,264 - -

ภาษีซื�อที�ยังไม่ถึงกําหนดชําระ (254,234,552) 124,230,086 52,130 (443,295)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 70,952 (118,785,232) - 509,017

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น (5,849,938) 3,938,719 4,685,604 (4,695,979)

เจ้าหนี�ค่าก่อสร้างและเจ้าหนี�อื�น (169,387,441) (38,365,921) (4,548,361) 2,069,083

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 44,583,687 3,594,680 561,193 4,325,485

จ่ายชําระผลประโยชน์พนักงาน 26 - (3,917,039) - (3,917,039)

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 567,728,966 696,401,740 (50,492,525) (101,366,387)

หัก  จ่ายภาษีเงินได้ (6,877,949) (3,324,445) (2,693,404) (2,670,607)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการดําเนินงาน 560,851,017 693,077,295 (53,185,929) (104,036,994)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

- สุทธิจากเงินที�ได้มา (123,160,507) (745,028,449) - (399,992)

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 69,312,138 - - -

เงินฝากธนาคารที�มีข้อจํากัดในการเบิกใช้เพิ�มขึ�น(ลดลง) 14,993,338 33,319,048 15,882,295 (14,626,035)

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อหลักทรัพย์เพื�อค้า 12 (520,000,000) (995,390,807) (520,000,000) (995,390,807)

เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เพื�อค้า 740,868,963 776,208,548 740,868,963 776,208,548

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บุคคลอื�น (6,650,000) - (6,650,000) -

เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บุคคลอื�น 6,650,000         - 6,650,000 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทย่อย 37.3 - - (41,300,000) (488,000,000)

เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทย่อย 37.3 - - 69,450,000 67,287,107

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 37.4 - - (619,772,929) (1,018,162,498)

เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 37.4 - - 292,168,628 161,816,773

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,659,017,870) (434,438,142) (2,092,130) (3,987,216)

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 4,800,374 417,540 56,160 274,547

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (347,956) (2,089,002) (125,055) (2,088,845)

รับดอกเบี�ย 802,183 1,768,982 (6,455,335) 7,644,226

รับเงินปันผล 555,100,143 599,830,104 555,100,098 599,830,104

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน (1,916,649,194) (765,402,178) 483,780,695 (909,594,088)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ 27 - 529,916,753 - 529,916,753

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงินสุทธิจาก

ค่าธรรมเนียมทางการเงิน 24.1 1,327,629,613 145,923,140 1,327,629,613 145,923,140

จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 24.1 (1,180,000,000) (150,000,000) (1,180,000,000) (150,000,000)

จ่ายคืนหนี�สินตามสัญญาเช่า 24.2 (34,081,298) (6,757,229) (8,502,143) (2,973,324)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิ

จากค่าธรรมเนียมทางการเงิน 24.3 3,070,532,061 900,251,282 368,987,500 546,458,031

จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 24.3 (1,095,850,251) (942,089,214) (501,434,656) (203,166,050)

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้สุทธิจาก

ค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้ 24.5 1,096,750,000 2,344,712,500 1,096,750,000 2,344,712,500

ไถ่ถอนหุ้นกู้ 24.5 (950,000,000) (2,050,000,000) (950,000,000) (2,050,000,000)

ซื�อหุ้นเพิ�มในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม - (174,600,000) -                 -                 

เงินสดจ่ายเงินปันผล (254,125,002) (104,813,889) (254,125,002) (104,813,889)

ดอกเบี�ยจ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงิน (323,143,553) (272,131,422) (248,718,234) (206,109,932)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 1,657,711,570 220,411,921 (349,412,922) 849,947,229

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

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

บาท บาท บาท บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ 301,913,393 148,087,038 81,181,844 (163,683,853)

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

ผลกระทบของอัตราแลกเปลี�ยนบนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (890,465) 2,358,054 (50,897) (2,030,394)

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (61,370,808) (67,871,735) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ�นปี 883,246,238 643,594,118 124,974,583 43,843,636

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

รายการที�ไม่ใช่เงินสดที�มีสาระสําคัญมีดังนี�

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

ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าและซื�ออุปกรณ์ที�ยังไม่ได้ชําระเงิน 17,914,782 6,993,242 - -

โอนต้นทุนการกู้ยืมเป็นที�ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์

ไม่มีตัวตน 66,310,662 208,201,927 - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

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

จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยมีบรษิัท พี.เอ็ม.เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด ซึ่งเป็นบรษิัทที่จดทะเบียนจดัตัง้ 

ในประเทศไทยเป็นบรษิทัใหญ่ (“บรษิทัใหญ่”) มทีีอ่ยู่ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวด้งัน้ี 

 

เลขที ่725 อาคารเมโทรโพลศิ ชัน้ 19 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษิทั บรษิทัย่อยและการร่วมคา้ว่ากลุ่มกจิการ 

 

การประกอบธุรกิจของกลุ่มกิจการคอื การผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์และพลงังานชวีมวลให้แก่

ภาครฐัและเอกชน 

 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 

 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการได้จดัทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยและขอ้กําหนดภายใต้

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการจดัทําขึน้โดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดมิในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงนิ 

ยกเว้นสินทรพัย์ทางการเงนิและหน้ีสินทางการเงินบางรายการ รวมถึงตราสารอนุพนัธ์ซึ่งใช้มูลค่ายุติธรรมตามที่อธิบาย 

ในนโยบายการบญัช ี

 

การจดัทํางบการเงนิให้สอดคล้องกบัหลกัการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทยกําหนดให้ใชป้ระมาณการทางบญัชทีี่สําคญั

และการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิารตามกระบวนการในการนํานโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการไปถอืปฏบิตั ิกลุ่มกจิการเปิดเผย

เรื่องการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิารหรอืรายการทีม่คีวามซบัซ้อน และรายการเกี่ยวกบัขอ้สมมตฐิานและประมาณการทีม่นัียสําคญั

ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 8 

 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึน้จากงบการเงนิตามกฎหมายทีเ่ป็นภาษาไทย ในกรณีทีม่ ี

เน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกตา่งกนัใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 
 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาถือปฏิบติัสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม 

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลกระทบท่ีมีนัยสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ  
 

กลุ่มกจิการไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ต่อไปน้ีมาใชป้ฏบิตัเิป็นครัง้แรก ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
 

ก) เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทางการเงนิ ไดแ้ก่ 
 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่32  เรื่อง การแสดงรายการเครือ่งมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่7  เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9  เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16  เรื่อง การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธ ิ

        ในหน่วยงานต่างประเทศ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่19  เรื่อง การชาํระหน้ีสนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 
 

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิไดกํ้าหนดหลกัการใหม่ในการจดัประเภทและ

การวดัมูลค่าของเครื่องมอืทางการเงนิ ให้แนวทางปฏิบัติสําหรบัการตดัรายการสนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิ 

และให้ทางเลือกกิจการในการเลือกถือปฏิบัติการบัญชีป้องกันความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากความแตกต่าง 

ในหลักการรับรู้รายการระหว่างรายการที่ถูกป้องกันความเสี่ยงและเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง (Accounting 

mismatch) และให้แนวปฏิบตัใินรายละเอียดเกี่ยวกบัการจดัประเภทเครื่องมอืทางการเงนิที่ออกโดยกจิการว่าเป็น

หน้ีสินหรือทุน และกําหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 

ในรายละเอยีด 
 

หลกัการใหม่ในการจดัประเภทรายการสนิทรพัย์ทางการเงนินัน้ กจิการต้องพจิารณาจากทัง้ ก) โมเดลธุรกจิสําหรบั

การถือสินทรพัย์ทางการเงิน และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงินต้นและ

ดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม่ ซึ่งการจัดประเภทนัน้จะมีผลต่อการวดัมูลค่าของรายการสินทรพัย์ทางการเงินด้วย 

หลักการใหม่ยงัรวมถึงการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนการด้อยค่าของสินทรพัย์ทางการเงนิรวมทัง้สินทรพัย ์

ทีเ่กดิจากสญัญา ซึง่กจิการจะตอ้งพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ายการเริม่แรก 
 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการจะปรบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ 

โดยรบัรูผ้ลกระทบสะสมโดยการปรบัปรุงยอดยกมาของกําไรสะสม (modified retrospective)  
 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า ส่งผลให้กลุ่มกจิการในฐานะผูเ้ช่ารบัรูส้ญัญาเช่า

เกือบทัง้หมดในงบแสดงฐานะการเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดําเนินงานและสญัญาเช่าการเงนิ 

อีกต่อไป กลุ่มกิจการต้องรบัรู้สนิทรพัย์สทิธกิารใช้ และหน้ีสนิตามสญัญาเช่า เว้นแต่เป็นสญัญาเช่าระยะสัน้ 

และสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าตํ่า  
 

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

ผลกระทบสะสมโดยการปรบัปรุงยอดยกมาของกําไรสะสม (modified retrospective)  
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3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ (ต่อ) 
 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564  
 

กลุ่มกจิการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มผีลบงัคบัใช้

ในรอบระยะเวลารายงานปัจจุบนัมดีงัน้ี 
 

ก) การปรบัปรงุการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพิม่เตมิหลกัการใหม่และแนว

ปฏบิตัใินเรื่องต่อไปน้ี 
 

- การวดัมลูค่า ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิารณาในการเลอืกเกณฑ์การวดัมลูค่า 

- การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลู รวมถงึการจดัประเภทรายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น 

- เรื่องกิจการที่เสนอรายงานอาจเป็นกิจการเดียวหรอืส่วนของกิจการหรอืประกอบด้วยกิจการมากกว่า 1 

แห่ง ซึง่ไม ่จําเป็นตอ้งเป็นกจิการตามกฎหมาย และ 

- การตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ 
 

กรอบแนวคดิไดป้รบัปรุงคํานิยามของสนิทรพัย์และหน้ีสนิ และเกณฑ์ในการรวมสนิทรพัย์และหน้ีสนิในงบ

การเงิน รวมทัง้ได้อธิบายให้ชัดเจนขึ้นถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ายบริหารในการดูแลรกัษา

ทรพัยากรเชงิเศรษฐกจิของกจิการความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนของการวดัมูลค่าในการรายงาน

ทางการเงนิ 
 

ข) การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ ได้ให้คํานิยามของ “ธุรกิจ” 

ใหม่ ซึง่กําหนดใหก้ารไดม้าซึ่งธุรกจิตอ้งรวมถงึขอ้มลูปัจจยันําเขา้และกระบวนการทีส่าํคญัเป็นอย่างน้อยซึ่งเมื่อ

นํามารวมกนัมสี่วนอย่างมนัียสําคญัทําให้เกิดความสามารถในการสร้างผลผลิต รวมทัง้ปรบัปรุงคํานิยามของ 

“ผลผลติ” โดยใหค้วามสนใจในตวัของสนิคา้และบรกิารทีใ่หก้บัลูกคา้ และตดัเรื่องการอ้างองิความสามารถในการ

ลดตน้ทุนออกไป 
  

ค) การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน ปรบัเปลี่ยนข้อกําหนดการ

บญัชป้ีองกนัความเสีย่งโดยเฉพาะ เพื่อบรรเทาผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากความไม่แน่นอนทีเ่กดิจากการปฏริูป

อตัราดอกเบี้ยอ้างองิ เช่น อตัราดอกเบี้ยอ้างองิทีกํ่าหนดจากธุรกรรมการกู้ยมื (Interbank offer rates - IBORs) 

นอกจากน้ี การปรบัปรุงไดกํ้าหนดใหก้จิการใหข้อ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเสีย่งที่

ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นัน้ 
 

ง) การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 เร่ือง การนําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 

เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและข้อผิดพลาด ปรบัปรุงคํานิยามของ 

“ความมสีาระสําคญั” โดยให้เป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและกรอบแนวคดิ

และอธบิายถงึการนําความมสีาระสาํคญัไปประยุกตไ์ดช้ดัเจนขึน้ในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่1 
 

ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบของการนํามาตรฐานน้ีมาใชเ้ป็นครัง้แรก 
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4 ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาปรบัใช้เป็นครัง้แรก 

 

หมายเหตุ น้ีอธิบายถึงผลกระทบจากการที่กลุ่มกิจการและบริษัทได้นํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 (TAS 32) เรื่อง  

การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 7 (TFRS 7) เรื่อง และการเปิดเผยข้อมูล

เครื่องมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (TFRS 9) เรื่อง เครื่องมือทางการเงนิ และมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 (TFRS 16) เรื่อง สญัญาเช่า มาถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรก โดยนโยบายการบญัชใีหม่ไดอ้ธบิาย

ไวใ้นหมายเหตุ 5 

 

กลุ่มกิจการและบรษิัทได้นํานโยบายการบัญชีใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยใช้วิธีรบัรู้

ผลกระทบสะสมจากการปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวเป็นรายการปรบัปรุงกบักําไรสะสมต้นงวด (Modified 

retrospective) โดยไม่ปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ ดังนั ้น การจัดประเภทรายการใหม่และรายการปรับปรุงที่เกิดจาก 

การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชจีะรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
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4 ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาปรบัใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 
 

ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่มาใช้เป็นครัง้แรกที่มตี่องบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดง

ฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ เป็นดงัน้ี 

 

 

  งบการเงินรวม 

 

 

ตามท่ีรายงานไว้เดิม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

ผลกระทบของ 
TAS 32 และ TFRS 9   

(หมายเหตุ 4.1) 

ผลกระทบของ
TFRS 16 

(หมายเหตุ 4.2) 

ตามท่ีปรบัปรงุใหม่ 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  

พ.ศ. 2563  
 หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท 

สินทรพัย ์      
      

สินทรพัยห์มุนเวียน      

เงนิลงทนุชัว่คราว ก 221,114,307 (221,114,307) - - 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่า      

   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไร      
   หรอืขาดทุน ก - 220,649,986 - 220,649,986 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่า      
   ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย ก - 464,321 - 464,321 
      

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน      

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ ข 7,549,859,170 - (43,204,284) 7,506,654,886 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ ข - - 275,997,883 275,997,883 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน ข 4,669,898,201 - (24,331,931) 4,645,566,270 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี ค 1,623,005 - 3,494,699 5,117,704 
      

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ      
      

หน้ีสินหมุนเวียน      
เจา้หนี้ค่าก่อสรา้งและเจา้หนี้อื่น ข (199,267,433) - 12,211,113 (187,056,320) 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าส่วนที ่      
   ถงึกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ข (7,195,003) - (13,820,540) (21,015,543) 
      

หน้ีสินไม่หมุนเวียน      

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ ข (13,280,673) - (210,941,816) (224,222,489) 
หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ ง - (47,852,258) - (47,852,258) 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี ค (28,066,973) - (3,220,045) (31,287,018) 
ประมาณการหนี้สนิการรือ้      

   ถอนสนิทรพัย ์ ข (2,584,824) - (23,586,295) (26,171,119) 
      

ส่วนของเจ้าของ      
กําไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  (2,856,783,618) - 27,401,217 (2,829,382,401) 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ      
   - มูลค่ายุตธิรรมของอนุพนัธ ์

        เพื่อป้องกนัความเสีย่ง 

     

        กระแสเงนิสด  - 47,852,258 - 47,852,258 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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4 ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาปรบัใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 

 

ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่มาใช้เป็นครัง้แรกที่มตี่องบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดง

ฐานะการเงนิเฉพาะกจิการเป็นดงัน้ี (ต่อ) 

 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ตามท่ีรายงานไว้เดิม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

ผลกระทบของ 
TAS 32 และ TFRS 9    

(หมายเหตุ 4.1) 

ผลกระทบของ

TFRS 16 

(หมายเหตุ 4.2) 

ตามท่ีปรบัปรงุใหม่ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  

พ.ศ. 2563  

 หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท 

      

สินทรพัย ์      
      

สินทรพัยห์มุนเวียน      

เงนิลงทนุชัว่คราว ก 221,114,307 (221,114,307) - - 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่า      
   ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไร      
   หรอืขาดทุน ก - 220,649,986 - 220,649,986 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่า      
   ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย ก - 464,321 - 464,321 
      

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน      

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ข 273,737,922  (18,865,512) 254,872,410 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ ข -  34,462,508 34,462,508 
      

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ      
      

หน้ีสินหมุนเวียน      

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ถงึกําหนด 

   ชําระภายในหนึ่งปี 

 

ข 

 

(2,720,032) 

  

(4,609,635) 

 

(7,329,667) 
      

หน้ีสินไม่หมุนเวียน      

หนี้สนิตามสญัญาเช่า ข (5,259,640)  (11,740,250) (16,999,890) 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี ค (3,111,610)  (3,231,252) (6,342,862) 
      

ส่วนของเจ้าของ      

กําไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  (359,342,634)  3,984,141 (355,358,493) 

 

คาํอธบิายรายการปรบัปรุง และการจดัประเภทรายการใหม ่
 

ก)  จดัประเภทของสนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ 

ข)  รบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหน้ีสนิตามสญัญาเช่า เพื่อปรบัปรุงค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและค่าเช่าคา้งจ่ายกบัสนิทรพัย ์

    สทิธกิารใช ้

 ค) ปรบัปรุงสนิทรพัย(์หน้ีสนิ)ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่ป็นผลมาจากการปรบัปรุงทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ 

 ง) รบัรูห้น้ีสนิอนุพนัธ์ดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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4 ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาปรบัใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 

 

4.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิมาถอืปฎิบตัคิรัง้แรก งบการเงนิของกลุ่มกจิการ

ไดร้บัผลกระทบอย่างมสีาระสาํคญัในเรื่องการทําสญัญาอนุพนัธแ์ละกจิกรรมป้องกนัความเสีย่ง 

 

ผลกระทบทีม่ตี่อองคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 บาท 
  

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 - 

การบญัชป้ีองกนัความเสีย่งและสญัญาอนุพนัธ ์ 47,852,258 

องคป์ระกอบอืน่ของส่วนของเจา้ของ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563  47,852,258 

 

4.1.1 การจดัประเภทและการวดัมลูค่า 

 

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 (วนัทีถ่ือปฏิบตัิครัง้แรก) ผู้บรหิารของกลุ่มกจิการได้ประเมนิโมเดลธุรกิจที่ใช้

จดัการสนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิของกลุ่มกจิการ และจดัประเภทรายการสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิ

ดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

สินทรพัยท์างการเงิน 

มูลค่ายุติธรรม - 

ผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย รวม 

   ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บาท บาท บาท 
    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - 643,594,118 643,594,118 

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จํากดัในการเบกิใช ้ - 53,103,985 53,103,985 

เงนิลงทุนระยะสัน้ 220,649,986 464,321 221,114,307 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอืน่ - 405,580,989 405,580,989 

 220,649,986 1,102,743,413 1,323,393,399 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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4 ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาปรบัใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 

 

4.1 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 

4.1.1 การจดัประเภทและการวดัมลูค่า (ต่อ) 

 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (วนัทีถ่ือปฏิบตัิครัง้แรก) ผู้บรหิารของกลุ่มกจิการได้ประเมนิโมเดลธุรกิจที่ใช้

จดัการสนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิของกลุ่มกจิการ และจดัประเภทรายการสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิ

ดงัน้ี (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม 

หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 

มูลค่ายุติธรรม - 

สญัญาอนุพนัธ์ 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม 

   พ.ศ. 2563 บาท บาท บาท 
    

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ -    98,470,171  98,470,171  

เจา้หน้ีค่าก่อสรา้งและเจา้หน้ีอื่น -    199,267,433  199,267,433  

เจา้หน้ีค่าสทิธใินสญัญาซื้อขายไฟฟ้า -    75,384,764  75,384,764 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า -    245,238,032 245,238,032 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ -    6,474,190,075  6,474,190,075  

หุน้กู ้ -    3,294,825,758  3,294,825,758  

หน้ีสนิอนุพนัธ ์ 47,852,258  -    47,852,258 

 47,852,258 10,387,376,233  10,435,228,491 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรพัยท์างการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 

มูลค่ายุติธรรม - 

ผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม 

   พ.ศ. 2563 บาท บาท บาท 
    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - 43,843,636  43,843,636 

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จํากดัในการเบกิใช ้ - 27,278,711  27,278,711 

เงนิลงทุนระยะสัน้ 220,649,986 464,321 221,114,307 

ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอืน่ - 262,770,395  262,770,395 

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

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย - 701,000,825 701,000,825 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย - 5,065,751,459  5,065,751,459 

 220,649,986 7,484,792,496  7,705,442,482  



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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4 ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาปรบัใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 

 

4.1 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 

4.1.1 การจดัประเภทและการวดัมลูค่า (ต่อ) 

 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (วนัทีถ่ือปฏิบตัิครัง้แรก) ผู้บรหิารของกลุ่มกจิการไดป้ระเมนิโมเดลธุรกิจทีใ่ช้

จดัการสนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิของกลุ่มกจิการ และจดัประเภทรายการสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิ

ดงัน้ี (ต่อ) 

 

 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 ราคาทุนตดัจาํหน่าย 

หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บาท 
  

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 98,470,171 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 45,968,588 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย 22,500,000  

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 2,563,955,157  

หุน้กู ้ 3,294,825,758  

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า               24,329,557 

 6,050,049,231  

 

4.1.2 การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

 

กลุ่มกิจการและบรษิทัมสีนิทรพัย์ทางการเงนิที่เข้าเงื่อนไขทีต่้องพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

ดงัน้ี 

 

• เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

• ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 

• เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 

 

ผู้บรหิารได้พิจารณาว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เริม่มผีลบงัคบัใช้กบั เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น และเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนันัน้ไม่เป็นจํานวนเงนิทีม่สีาระสาํคญั 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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4 ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาปรบัใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 

 

4.1 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 

4.1.3 กจิกรรมป้องกนัความเสีย่ง 

 

ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการไม่ได้รับรู้อนุพันธ์เป็นสินทรัพย์หรือหน้ีสินในงบการเงิน 

แต่อย่างใด แต่ไดเ้ปิดเผยสญัญาอนุพนัธแ์ละมลูค่ายุตธิรรมทีเ่กีย่วขอ้งในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

ณ วันที่  1 มกราคม พ .ศ . 2563 กลุ่มกิจการได้ถือปฏิบัติการบัญ ชีป้องกันความเสี่ยงเป็นครัง้แรก  

โดยมสีญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยซึ่งเข้าเงื่อนไขการเป็นเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสดดงัที่

เปิดเผยในหมายเหตุ 25 

 

กลุ่มกจิการมรีายการสญัญาอนุพนัธ์ซึ่งปรบัปรุงมูลค่ายุตธิรรมในสํารองการป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด

และกําไรสะสมดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บาท 
  

หน้ีสินไม่หมุนเวียน  

สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ - การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด 47,852,258 

 

4.2 สญัญาเช่า 

 

กลุ่มกจิการได้นํา TFRS 16 มาถอืปฏิบตัิ โดยการรบัรูห้น้ีสนิตามสญัญาเช่าสําหรบัสญัญาเช่าทีไ่ดเ้คยถูกจดัประเภท

เป็นสญัญาเช่าดําเนินงานตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 17 (TAS 17) เรื่อง สญัญาเช่า ทัง้น้ี หน้ีสนิตามสญัญาเช่า  

ณ วนัทีนํ่า TFRS 16 มาถอืปฏบิตัดิงักล่าวจะรบัรูด้ว้ยมูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสนิทีจ่ะตอ้งชําระ คดิลดดว้ยอตัรากูย้มืส่วนเพิม่ 

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยอตัรากูย้มืส่วนเพิม่ถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักทีก่ลุ่มกจิการนํามาใชใ้นการคดิลดดงักล่าว 

อยู่ระหว่างรอ้ยละ 0.47 ถงึ รอ้ยละ 4.89 

 

กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัย์สทิธกิารใชเ้สมอืนหน่ึงว่ากลุ่มกจิการไดนํ้า TFRS 16 มาถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัเริม่ตน้สญัญาเช่านัน้ 

ปรบัปรุงดว้ยยอดยกมาของจํานวนเงนิค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า หรอื ค่าเช่าคา้งชําระทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ทัง้น้ี กลุ่มกิจการไม่มสีญัญาเช่าที่เป็นสญัญาที่สร้างภาระที่ต้องนํามาปรบัปรุงกบัสนิทรพัย ์

สทิธกิารใช ้ณ วนัทีนํ่า TFRS 16 มาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก 
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4 ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาปรบัใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 

 

4.2 สญัญาเช่า (ต่อ) 

 

สาํหรบัสญัญาเช่าทีเ่ดมิกลุ่มกจิการไดร้บัรูเ้ป็นสญัญาเช่าการเงนินัน้ จะรบัรูด้ว้ยมูลค่าคงเหลอืของสนิทรพัย์ตามสญัญา

เช่าการเงนิและหน้ีสนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที่นํา TFRS 16 มาถือปฏิบัติครัง้แรก โดยจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์สทิธ ิ

การใช้และหน้ีสนิตามสญัญาเช่า ทัง้น้ี กลุ่มกิจการจะเริม่นําข้อกําหนดของการรบัรูร้ายการภายใต้ TFRS 16 มาถือปฏิบตัิ

กบัรายการดงักล่าวภายหลงัวนัทีถ่อืปฏบิตัคิรัง้แรก 

 

  

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 
   

ภาระผกูพนัตามสญัญาเชา่ดําเนินงานทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้   

   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 206,840,023 10,834,103 

ผลกระทบจากอตัราดอกเบีย้การกู้ยมืส่วนเพิม่ของผูเ้ชา่   

   ณ วนัทีนํ่าใชเ้ป็นครัง้แรก (61,531,286) (1,234,143) 

บวก:  หน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิทีไ่ดร้บัรู ้   

    ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 20,475,676 7,979,672 

บวก: รายการปรบัปรุงทีเ่กีย่วกบัการต่อสญัญาเชา่ 112,399,630 10,872,401 

หกั: สญัญาเช่าระยะสัน้ทีร่บัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายตามวธิเีสน้ตรง  (29,245,159) (684,704) 

หกั: สญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าตํ่าทีร่บัรูเ้ป็นค่าใชจ่้าย   

   ตามวธิเีสน้ตรง  (3,700,852) (3,437,772) 

 245,238,032 24,329,557 

   

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563   
   

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - ส่วนทีห่มุนเวยีน 21,015,543 7,329,667 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 224,222,489 16,999,890 

 245,238,032 24,329,557 

 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีร่บัรู ้เป็นการเช่าสนิทรพัยด์งัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563 

1 มกราคม  

พ.ศ. 2563 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563 

1 มกราคม  

พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

อสงัหารมิทรพัย ์ 262,691,329 221,841,476 9,532,294 13,433,173 

อุปกรณ์ 15,132,266 16,266,751 - - 

ยานพาหนะ 47,822,983 37,889,656 20,810,678 21,029,335 

รวมสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 325,646,578 275,997,883 30,342,972 34,462,508 
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4 ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาปรบัใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 

 

4.2 สญัญาเช่า (ต่อ) 

 

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

กลุ่มกจิการไดเ้ลอืกใชว้ธิผ่ีอนปรนในทางปฏบิตัติามมาตรฐานดงัน้ี 

 

• ใชอ้ตัราคดิลดอตัราเดยีวสาํหรบักลุ่มสญัญาเช่าสนิทรพัยอ์า้งองิทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัอย่างสมเหตุสมผล 

• พจิารณาว่าสญัญาเช่าเป็นสญัญาทีส่รา้งภาระหรอืไม่ตามการประเมนิก่อนนํา TFRS 16 มาถอืปฏบิตั ิ

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

สญัญาเช่าระยะสัน้ 

• ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเริม่แรกในการวดัมลูค่าสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้

• ใช้ขอ้เทจ็จรงิที่ทราบภายหลงัในการกําหนดอายุสญัญาเช่า ในกรณีทีส่ญัญาใหส้ทิธเิลอืกขยายอายุสญัญาเช่าหรอื

ยกเลกิสญัญาเช่า 

• เลอืกทีจ่ะไม่พจิารณาใหม่ว่าสญัญาต่างๆ เขา้เงื่อนไขของสญัญาเช่าตาม TFRS 16 หรอืไม่ โดยยดึตามการพจิารณา

ของมาตรฐานการบญัชแีละการตีความมาตรฐานการบญัชฉีบบัเดมิ คอื TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง การประเมนิว่า

ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเชา่หรอืไม่ 

 

5 นโยบายการบญัชี  

 

5.1 การบญัชีสาํหรบังบการเงินรวม  

 

ก) บริษทัย่อย 

 

บรษิทัย่อยหมายถงึกจิการทัง้หมดทีก่ลุ่มกจิการมอีํานาจควบคุม กลุ่มกจิการมอีํานาจควบคุมเมือ่กลุ่มกจิการรบั

หรอืมสีทิธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี่ยวข้องกบัผู้ได้รบัการลงทุน และสามารถใช้อํานาจเหนือผู้ได้รบั 

การลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงนิของบรษิัทย่อยไว้ในงบการเงนิรวมตัง้แต่

วนัทีก่ลุ่มกจิการมอีํานาจในการควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิการสญูเสยีอํานาจควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้  

 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทนุในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน 
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5 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

5.1 การบญัชีสาํหรบังบการเงินรวม (ต่อ) 

 

ข) การร่วมการงาน 

 

เงนิลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจดัประเภทเป็นการดําเนินงานร่วมกนัหรอืการร่วมคา้ โดยขึน้อยู่กบัสทิธแิละ

ภาระผกูพนัตามสญัญาของผูเ้ขา้ร่วมการงานนัน้มากกว่าโครงสรา้งรปูแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน 

 

การร่วมคา้ 

 

การร่วมการงานจดัประเภทเป็นการร่วมคา้เมื่อกลุ่มกจิการมสีทิธใินสนิทรพัยส์ุทธขิองการร่วมการงานนัน้ เงนิลงทุน

ในการร่วมคา้รบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 

 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในการร่วมคา้บนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน  

 

รายชื่อของกจิการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 15 

 

ค) การบนัทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 

กลุ่มกจิการรบัรูเ้งนิลงทุนเมื่อเริม่แรกดว้ยราคาทุน ซึ่งประกอบดว้ยเงนิทีจ่่ายซื้อรวมกบัต้นทุนทางตรงของเงนิ

ลงทุน 

 

กลุ่มกิจการจะรบัรู้มูลค่าภายหลังวนัที่ได้มาของเงนิลงทุนในการร่วมค้าด้วยส่วนแบ่งกําไรหรอืขาดทุนของ 

ผูไ้ด้รบัการลงทุนตามสดัส่วนที่ผู้ลงทุนมสี่วนได้เสยีอยู่ในกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสม

ของการเปลีย่นแปลงภายหลงัการไดม้าดงักลา่วขา้งต้นจะปรบัปรุงกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุน 

 

เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในการร่วมค้ามมีูลค่าเท่ากบัหรอืเกนิกว่ามลูค่าส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิการ

ในการร่วมคา้นัน้ซึ่งรวมถงึส่วนไดเ้สยีระยะยาวอื่น กลุ่มกจิการจะไม่รบัรูส้่วนแบ่งขาดทุนทีเ่กนิกว่าส่วนไดเ้สยีใน

การร่วมคา้นัน้ เวน้แต่กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัหรอืไดจ่้ายเงนิเพื่อชําระภาระผูกพนัแทนการร่วมคา้ 
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5 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

5.1 การบญัชีสาํหรบังบการเงินรวม (ต่อ) 

 

ง) การเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือครองกิจการ 

 

ในกรณีทีก่ลุ่มกจิการยงัคงมอีํานาจควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มกจิการปฏบิตัติ่อรายการกบัส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจ

ควบคุมเช่นเดยีวกนักบัรายการกบัผูเ้ป็นเจา้ของของกลุ่มกจิการ ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื้อหรอืราคาขายจาก

การเปลี่ยนแปลงสดัส่วนในบรษิทัย่อยกบัราคาตามบญัชขีองส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุมทีล่ดลงหรอืเพิม่ขึน้

ตามสดัส่วนทีเ่ปลีย่นแปลงไปจะถูกรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของ 
 

ถ้าสดัส่วนการถือครองในการร่วมค้าลดลง แต่กลุ่มกิจการยงัคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัหรือยังคงมีการ

ควบคุมร่วม กําไรหรอืขาดทุนทีเ่คยบนัทกึไวใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นเฉพาะส่วนทีล่ดลงจะถูกโอนไปยงักําไร

หรอืขาดทุน กําไรหรอืขาดทุนจากการลดสดัส่วนการถอืครองในการร่วมคา้จะถูกรบัรูใ้นงบกําไรขาดทุน 
 

เมื่อกลุ่มกิจการสูญเสียอํานาจควบคุม การควบคุมร่วม หรือการมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัในเงนิลงทุนนัน้  

เงินลงทุนที่เหลืออยู่จะถูกวดัมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจะถูกรบัรู้ในกําไรหรือขาดทุน  

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจะกลายเป็นมูลค่าเริ่มแรกในการบันทึกบัญชีเงนิลงทุนและจะจดัประเภทใหม ่

ตามสดัส่วนการถอืครองทีเ่หลอือยูเ่ป็นเงนิลงทุนในการร่วมคา้หรอืสนิทรพัยท์างการเงนิ 
 

จ) รายการระหว่างกนัในงบการเงินรวม 

 

รายการ ยอดคงเหลอื และกําไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิระหว่างกนัในกลุ่มกจิการจะถูกตดัออก กําไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิ 

ในรายการระหว่างกลุ่มกิจการกบับริษัทร่วมและการร่วมค้าจะถูกตัดออกตามสัดส่วนที่กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสีย 

ในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิในรายการระหว่างกลุ่มกจิการจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั 

ยกเวน้รายการนัน้จะมหีลกัฐานว่าเกดิจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีโ่อน 
 

5.2 การรวมธรุกิจ 

 

กลุ่มกจิการถอืปฏบิตัติามวธิซีื้อสําหรบัการรวมธุรกจิทีไ่ม่ใช่การรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั สิง่ตอบแทนทีโ่อนให้

สาํหรบัการซื้อธุรกจิประกอบดว้ย 
 

- มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนไป 

- หน้ีสนิทีก่่อขึน้เพื่อจ่ายชาํระใหแ้ก่เจา้ของเดมิ 

- ส่วนไดเ้สยีในส่วนของเจา้ของทีอ่อกโดยกลุ่มกจิการ 
 

สนิทรพัย์ที่ระบุได้ที่ได้มา หน้ีสิน และหน้ีสนิที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจจะถูกวดัมูลค่าเริม่แรกด้วยมูลค่ายุติธรรม  

ณ วนัทีซ่ื้อ 
 

ในการรวมธุรกจิแต่ละครัง้ กลุ่มกิจการมทีางเลือกที่จะวดัมูลค่าของส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่า

ยุตธิรรมหรอืดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธขิองผูถู้กซื้อ 
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5 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

5.2 การรวมธรุกิจ (ต่อ) 

 

ผลรวมของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้และมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อและมูลค่ายุติธรรม  

ของส่วนได้เสียในผู้ได้รบัการลงทุนซึ่งถืออยู่ ก่อนการรวมธุรกิจ (ในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจจากการทยอยซื้อ)  

ในจํานวนทีเ่กนิกว่ามูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์สุทธทิี่ระบุไดท้ี่ไดม้าต้องรบัรูเ้ป็นค่าความนิยม แต่หากน้อยกว่ามูลค่า

ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้า จะรบัรูส้่วนต่างโดยตรงไปยงักําไรหรอืขาดทุน 

 

ต้นทุนทางตรงท่ีเก่ียวกบัการซ้ือธรุกิจ 

 

ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบัการซื้อธุรกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในกําไรหรอืขาดทุน 

 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายและ/หรือได้รบั 

 

การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายและ/หรอืไดร้บัทีร่บัรูไ้วเ้ป็นสนิทรพัย์หรอืหน้ีสนิ 

จะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน สิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายซึง่จดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของจะไม่มกีารวดัมลูค่าใหม่  

 

การรวมธรุกิจภายใต้การควบคุมเดียวกนั 

 

กลุ่มกจิการรบัรูร้ายการการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั โดยรบัรูส้นิทรพัยแ์ละหน้ีสนิของกจิการทีถู่กนํามารวม

ดว้ยมลูค่าตามบญัชขีองกจิการทีถู่กนํามารวมตามมลูค่าทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิรวมของบรษิทัใหญ่ในลําดบัสงูสุดทีต่อ้ง

จัดทํางบการเงินรวม โดยกลุ่มกิจการต้องปรับปรุงรายการเสมือนว่าการรวมธุรกิจได้เกิดขึ้นตัง้แต่วันต้นงวด 

ในงบการเงนิงวดก่อนที่นํามาแสดงเปรยีบเทียบหรือตัง้แต่วนัที่กิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ 

กลุ่มกจิการ (หากเกดิขึน้หลงัจากวนัตน้งวดของงบการเงนิเปรยีบเทยีบ) 

 

ตน้ทุนการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนัเป็นผลรวมของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทีใ่หไ้ป หน้ีสนิทีเ่กดิขึน้หรอื

รบัมา และตราสารทุนทีอ่อกโดยผูซ้ือ้ ณ วนัทีม่กีารแลกเปลีย่นเพื่อใหไ้ดม้าซึง่การควบคุม 

 

5.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 

ก) สกลุเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานและสกลุเงินท่ีใช้นําเสนองบการเงิน 

 

งบการเงนิแสดงในสกุลเงนิบาท ซึ่งเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดําเนินงานของกจิการและเป็นสกุลเงนิทีใ่ชนํ้าเสนองบ

การเงนิของกจิการและกลุ่มกจิการ 
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5 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

5.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (ต่อ) 

 

ข) รายการและยอดคงเหลือ 

 

รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน  

ณ วนัทีเ่กดิรายการ  

 

รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรบัหรือจ่ายชําระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจาก 

การแปลงค่าสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน 

 

เมื่อมกีารรบัรูร้ายการกําไรหรอืขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตวัเงนิไวใ้นงบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น องค์ประกอบ

ของอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดของกําไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นดว้ย ในทางตรงขา้ม

การรบัรูกํ้าไรหรอืขาดทุนของรายการทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน องค์ประกอบของอตัราแลกเปลี่ยน

ทัง้หมดของกําไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นกําไรขาดทุนดว้ย 

 

ค) กลุ่มกิจการ 

 

การแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัในกลุ่มกจิการ (ทีม่ใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกจิทีม่ภีาวะ

เงนิเฟ้อรุนแรง) ซึ่งมสีกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดําเนินงานแตกต่างจากสกุลเงนิทีใ่ชนํ้าเสนองบการเงนิไดถู้กแปลงค่า

เป็นสกุลเงนิทีใ่ชนํ้าเสนองบการเงนิดงัน้ี 

 

- สนิทรพัย์และหน้ีสนิที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิแปลงค่าด้วยอตัราปิด ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะ

การเงนิ 

- รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็แปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉลีย่ และ 

- ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 

5.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดรวมถึงเงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 

เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภาพคล่องสงูซึง่มอีายุไม่เกนิสามเดอืนนับจากวนัทีไ่ดม้า  

 

5.5 เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจาํกดัในการใช้ 

 

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จํากดัในการใช ้หมายถงึ เงนิฝากธนาคารทุกประเภทซึ่งมเีงื่อนไขการใชจ่้ายและขัน้ตอนการเบกิถอน

สาํหรบัวตัถุประสงค์เฉพาะตามขอ้กําหนดของสญัญาบรหิารการเงนิ และสญัญาเงนิกู้กบัสถาบนัการเงนิทีใ่หก้ารสนับสนุน

สนิเชื่อแก่กลุ่มกจิการ 
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5 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

5.6 ลูกหน้ีการค้า 
 

ลูกหน้ีการคา้แสดงถงึจํานวนเงนิทีลู่กคา้จะต้องชําระสําหรบัการขายสนิคา้และการให้บรกิารตามปกติธุรกิจ ซึ่งลูกหน้ี

โดยส่วนใหญ่จะมรีะยะเวลาสนิเชื่อ 60 วนั ดงันัน้ลูกหน้ีการคา้จงึแสดงอยูใ่นรายการหมุนเวยีน 
 

กลุ่มกิจการรบัรูลู้กหน้ีการคา้เมื่อเริม่แรกด้วยจํานวนเงนิของสิง่ตอบแทนทีป่ราศจากเงื่อนไขในการไดร้บัชําระ ยกเว้น 

ในกรณีที่เป็นรายการที่มอีงค์ประกอบด้านการจดัหาเงนิที่มนัียสําคญั กลุ่มกจิการจะรบัรูลู้กหน้ีด้วยมูลค่าปัจจุบนัของ 

สิง่ตอบแทน และจะวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายเน่ืองจากกลุ่มกจิการตัง้ใจทีจ่ะรบัชําระกระแสเงนิสด

ตามสญัญา 
 

5.7 สินค้าคงเหลือ 
 

สนิคา้คงเหลอืแสดงดว้ยราคาทุนหรอืมลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า 
 

ราคาทุนของสนิคา้คาํนวณโดยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก ตน้ทุนของวตัถุดบิประกอบดว้ยราคาซื้อและค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้ง

โดยตรงกบัการซื้อ หกัดว้ยส่วนลดทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด ค่าแรงทางตรงและค่าใชจ่้ายอื่นทางตรง  
 

5.8 สินทรพัยท์างการเงิน 
 

เงนิลงทุนและสนิทรพัยท์างการเงนิอื่น 
 

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

ก) การจดัประเภท 
 

ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัย์ทางการเงนิประเภทตราสารหน้ีตามลกัษณะ

การวดัมลูค่า โดยพจิารณาจาก ก) โมเดลธุรกจิในการบรหิารสนิทรพัย์ดงักล่าว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตาม

สญัญาว่าเขา้เงื่อนไขของการเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม่ ดงัน้ี 
 

• รายการทีว่ดัมลูค่าภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม (ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผ่านกําไรหรอืขาดทุน) และ 

• รายการทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย 
 

กลุ่มกิจการจะสามารถจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารหน้ีใหม่ก็ต่อเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจในการ

บรหิารสนิทรพัยเ์ท่านัน้ 
 

สาํหรบัเงนิลงทุนในตราสารทุน กลุ่มกจิการสามารถเลอืก (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได)้ ทีจ่ะวดัมูลค่าเงนิลงทุน

ในตราสารทุน ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรกดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตราสารทุนทีถ่อืไวเ้พื่อคา้จะวดัมลูค่าดว้ย FVPL เท่านัน้ 
 

กลุ่มกิจการพจิารณาลกัษณะของกระแสเงนิสดโดยรวมของสนิทรพัย์ทางการเงนิซึ่งมอีนุพนัธ์แฝง (Embedded 

derivatives) เพื่อพจิารณาว่าเขา้เงื่อนไขการจ่ายชาํระดว้ยเงนิตน้และดอกเบีย้หรอืไม ่
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5 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

5.8 สินทรพัยท์างการเงิน (ต่อ) 

 

เงนิลงทุนและสนิทรพัยท์างการเงนิอืน่ (ต่อ) 

 

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

 

ข) การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 

 

ในการซื้อหรือได้มาหรือขายสินทรพัย์ทางการเงนิโดยปกติ กลุ่มกิจการจะรบัรู้รายการ ณ วนัที่ทํารายการค้า  

ซึ่งเป็นวนัที่กลุ่มกจิการเข้าทํารายการซื้อหรอืขายสนิทรพัย์นัน้  โดยกลุ่มกจิการจะตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิ

ออกเมื่อสทิธใินการได้รบักระแสเงนิสดจากสนิทรพัย์นัน้สิ้นสุดลงหรอืได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจการได้โอนความเสี่ยง

และผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นเจา้ของสนิทรพัยอ์อกไป 

 

ค) การวดัมลูค่า 

 

ในการรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรก กลุ่มกจิการวดัมูลค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิดว้ยมูลค่ายุตธิรรมบวกตน้ทุนการทํา

รายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรพัย์นัน้ สําหรบัสินทรพัย์ทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วย FVPL  

กลุ่มกจิการจะรบัรูต้น้ทุนการทํารายการทีเ่กี่ยวขอ้งเป็นค่าใชจ่้ายในกําไรหรอืขาดทุน 

 

กลุ่มกิจการจะพจิารณาสนิทรพัย์ทางการเงนิซึ่งมอีนุพนัธ์แฝงในภาพรวมว่าลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่า

เขา้เงื่อนไขของการเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม่ 

 

ง) ตราสารหน้ี 

 

การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหน้ีจะพจิารณาจากโมเดลธุรกิจ (Business model) ในการจดัการสนิทรพัย์

ทางการเงนิและจากลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญา โดยจดัเป็น 3 ประเภทตามลกัษณะการวดัมลูค่า ดงัน้ี 

 

- ราคาทุนตดัจดัหน่าย: สนิทรพัย์ทีก่ลุ่มกจิการถอืไวเ้พื่อรบัชาํระกระแสเงนิสดตามสญัญาทีม่ลีกัษณะของเงนิต้น

และดอกเบี้ย (SPPI) จะรบัรูด้ว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย รายไดด้อกเบีย้จะรบัรูต้ามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิและ

แสดงรวมอยู่ในรายไดอ้ื่น กําไรหรอืขาดทุนจากการตดัรายการและกําไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนจะรบัรูใ้น

รายการกําไรหรอืขาดทุนอื่น ส่วนรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้ป็นรายการแยกต่างหาก 

 

- มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI): สนิทรพัย์ทีก่ลุ่มกจิการถอืไวเ้พื่อรบัชําระกระแสเงนิสด

ตามสญัญาทีม่ลีกัษณะของเงนิตน้และดอกเบี้ย (SPPI) และถอืไวเ้พื่อขาย จะรบัรูด้ว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยท์างการเงนิกลุ่มน้ีจะรบัรูใ้นกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้นรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรบัรู้เป็นรายการแยกต่างหาก รายได้ดอกเบี้ยจะรบัรู ้

ในส่วนของรายได้ทางการเงนิ และกําไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนซึ่งจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนอื่น กําไร

หรอืขาดทุนที่รบัรูส้ะสมอยู่ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกจดัประเภทใหม่มายงักําไรหรอืขาดทุนเมื่อมีการ 

ตดัรายการสนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว  
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5 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

5.8 สินทรพัยท์างการเงิน (ต่อ) 

 

เงนิลงทุนและสนิทรพัยท์างการเงนิอื่น (ต่อ) 

 

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

 

ง) ตราสารหน้ี (ต่อ) 

 

- มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL): สนิทรพัย์ทีก่ลุ่มกจิการถอืไวท้ี่ไม่เขา้เงื่อนไขการวดัมูลค่าแบบราคา

ทุนตดัจําหน่าย และมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ จะถูกรบัรูด้ว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน 

โดยกําไรหรอืขาดทุนจากการวดัมลูค่าภายหลงัการรบัรูเ้ริม่แรกจะแสดงรวมอยู่ในกําไรหรอืขาดทุนอื่น 

 

กลุ่มกิจการโอนจดัประเภทตราสารหน้ีเมื่อโมเดลธุรกิจ (Business model) ในการจดัการสนิทรพัย์ทางการเงิน

เปลีย่นไปเท่านัน้ 

 

จ) การดอ้ยค่า 

 

ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการต้องพิจารณาและรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

โดยรวมการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward looking) ของสนิทรพัย์ทางการเงนิที่เป็นตราสารหน้ีที่วดั

มูลค่าดว้ยวธิีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นและดว้ยวธิีราคาทุนตดัจําหน่าย ซึ่งวธิกีารวดัมูลค่าผล

ขาดทุนจากการด้อยค่านัน้ขึ้นอยู่กบัว่ามกีารเพิ่มขึ้นของความเสีย่งด้านเครดติของสนิทรพัย์หรอืไม่ ยกเว้นการ

ดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้สนิทรพัย์ทีเ่กดิจากสญัญา และลูกหน้ีตามสญัญาเช่า ซึ่งกลุ่มกจิการเลอืกใชว้ธิกีารอย่าง

ง่ายในการพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

กลุ่มกิจการได้ปฏิบัติตามวิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการวัดมูลค่าเริ่มแรกของลูกหน้ีการค้า

โดยประมาณผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุของลูกหน้ี 

 

ขาดทนุจากการดอ้ยค่า (กลบัรายการการดอ้ยค่า) รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนซึง่รวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 

 

การจดัประเภทและการวัดมูลค่าสินทรพัย์ทางการเงินสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ได้สรุปไว้ใน 

หมายเหตขุอ้ 4.1 
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5 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

5.8 สินทรพัยท์างการเงิน (ต่อ) 

 

เงนิลงทุนและสนิทรพัยท์างการเงนิอื่น (ต่อ) 

 

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

เงนิลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 

 

เงินลงทุนอื่นนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า รับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน  

ซึง่หมายถงึมลูค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีใ่หไ้ปเพื่อใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทุนนัน้รวมทัง้ค่าใชจ่้ายทางตรงอื่นๆ 

 

เงนิลงทุนเพื่อคา้และเงนิลงทุนเผื่อขาย 

 

เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลค่าในเวลาภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม รายการกําไรและขาดทุน 

ทีย่งัไม่เกิดขึ้นจรงิของเงนิลงทุนเพื่อค้ารบัรู้ในกําไรหรอืขาดทุน รายการกําไรและขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิของเงนิ

ลงทุนเผื่อขายรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นและจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนเมื่อมกีารจําหน่ายเงนิลงทุนเผื่อขายนัน้

ออกไป 

 

เงนิลงทุนทีจ่ะถอืไวจ้นครบกําหนด 

 

เงนิลงทุนทีจ่ะถอืไวจ้นครบกําหนดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่ายตามอตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิหกัดว้ยค่า

เผื่อการดอ้ยค่า 

 

การจําหน่ายเงนิลงทุน 

 

ในการจําหน่ายเงนิลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจากการจําหน่ายกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนนัน้

รวมถึงผลสะสมของรายการกําไรและขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมที่รบัรู้สะสมไว้ในส่วนของเจ้าของ  

จะบนัทกึรวมอยู่ในงบกําไรขาดทุน กรณีทีจํ่าหน่ายเงนิลงทุนทีถ่อืไวใ้นตราสารหน้ีหรอืตราสารทุนชนิดเดยีวกนัออกไป

บางส่วน ราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนทีจํ่าหน่ายจะกําหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก 
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5 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

5.9 สญัญาเช่า 

 

สญัญาเช่า - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 

 

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

กลุ่มกจิการรบัรูส้ญัญาเช่าเมื่อกลุ่มกจิการสามารถเขา้ถงึสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่า เป็นสนิทรพัย์สทิธกิารใช ้และหน้ีสนิ

ตามสญัญาเช่า โดยค่าเช่าที่ชําระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชําระหน้ีสนิและต้นทุนทางการเงนิ โดยต้นทุนทางการเงิน 

จะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบี้ยคงทีจ่ากยอดหน้ีสนิตามสญัญาเช่าทีค่งเหลอือยู่ 

กลุ่มกิจการคดิค่าเสื่อมราคาสนิทรพัย์สทิธกิารใชต้ามวธิเีส้นตรงตามอายุทีส่ ัน้กว่าระหว่างอายุสนิทรพัย์และระยะเวลา

การเช่า 

 

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของค่าเช่าจ่าย ซึง่ประกอบไปดว้ย 

 

• ค่าเช่าคงทีส่ทุธดิว้ยเงนิจูงใจคา้งรบั 

• ค่าเช่าผนัแปรทีอ่า้งองิจากอตัราหรอืดชันี  

• มลูค่าทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื 

• ราคาสทิธเิลอืกซือ้หากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิและ 

• ค่าปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการทีก่ลุ่มกจิการคาดว่าจะยกเลกิสญัญานัน้ 

 

กลุ่มกจิการจะคดิลดค่าเช่าจ่ายขา้งต้นดว้ยอตัราดอกเบี้ยโดยนัยตามสญัญา หากไม่สามารถหาอตัราดอกเบีย้โดยนัยได ้

กลุ่มกิจการจะคดิลดดว้ยอตัราการกู้ยมืส่วนเพิม่ของผู้เช่า ซึ่งกค็อือตัราทีส่ะท้อนถงึการกู้ยมื เพื่อให้ไดม้าซึ่งสนิทรพัย ์

ทีม่มีลูค่าใกลเ้คยีงกนั ในสภาวะเศรษฐกจิ อายุสญัญา และเงื่อนไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 

 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้ว้ยราคาทุน ซึง่ประกอบดว้ย 

 

• จํานวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า  

• ค่าเช่าจ่ายทีไ่ดช้าํระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัทําสญัญา สุทธจิากเงนิจูงใจทีไ่ดร้บัตามสญัญาเช่า  

• ตน้ทุนทางตรงเริม่แรก และ 

• ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์ 

 

ค่าเช่าทีจ่่ายตามสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าสนิทรพัย์ทีม่มีลูค่าตํ่าจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายตามวธิเีสน้ตรง สญัญาเช่า

ระยะสัน้คือสญัญาเช่าที่มอีายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรอืเท่ากับ 12 เดือน สินทรพัย์ที่มีมูลค่าตํ่าประกอบด้วยอุปกรณ์

สาํนักงานขนาดเลก็ 
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5 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

5.9 สญัญาเช่า (ต่อ) 

 

สญัญาเช่า - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า (ต่อ) 

 

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  

 

เงนิที่ต้องจ่ายภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงาน (สุทธิจากสิง่ตอบแทนจูงใจที่ได้รบัจากผู้ให้เช่า) จะบนัทกึในกําไรหรอืขาดทุน

โดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอายุของสญัญาเช่านัน้ 

 

การรบัรูเ้มื่อเริม่แรกของสญัญาเช่าทางการเงนิจะบนัทกึด้วยมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์ทีเ่ช่าหรอืมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ

ของจํานวนเงนิที่ต้องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า จํานวนเงนิที่ต้องจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่าง

หน้ีสนิและค่าใช้จ่ายทางการเงนิเพื่อใหไ้ดอ้ตัราดอกเบี้ยคงที่ต่อหน้ีสนิคงคา้ง โดยพจิารณาแยกแต่ละสญัญา ภาระผูกพนั

ตามสญัญาเช่าจะบนัทกึหกัจากค่าใชจ่้ายทางการเงนิ ค่าใชจ่้ายทางการเงนิจะบนัทกึในกําไรหรอืขาดทุนตลอดอายุของ

สญัญาเชา่ 

 

5.10 อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน  

 

อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มกจิการคอืที่ดนิและห้องชุด ซึ่งกลุ่มกิจการถอืไว้ เพื่อหาประโยชน์จากการเพิม่ขึ้น

ของมลูค่าของสนิทรพัย ์และไมไ่ดม้ไีวใ้ชง้านโดยกจิการในกลุ่มกจิการ 

 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนรบัรูร้ายการเริม่แรกดว้ยราคาทุน รวมถงึตน้ทุนในการทํารายการและตน้ทุนในการกูย้มื 

 

หลงัจากการรบัรูเ้มื่อเริม่แรก อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนจะบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุนหกัค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อ

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 

 

ทีด่นิไม่มกีารหกัค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของหอ้งชุดคาํนวณตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุ 20 ปี 

 

กลุ่มกจิการรวมรายจ่ายในภายหลงัเป็นส่วนหน่ึงของมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยก์ต็่อเมื่อมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่

ทีก่ลุ่มกจิการจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตในรายจ่ายนัน้ เมื่อมกีารเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของอสงัหารมิทรพัย์

เพื่อการลงทุน กลุ่มกจิการจะตดัมลูค่าตามบญัชขีองส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนออก 
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5 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

5.11 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

ตน้ทุนเริม่แรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการซื้อสนิทรพัย์นัน้ 

 

ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย ์เมื่อต้นทุนนัน้คาดว่าจะก่อใหเ้กดิประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ

ในอนาคต มลูค่าตามบญัชขีองชิน้ส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรายการออกไป 

 

บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษาอื่น ๆ เป็นค่าใชจ่้ายในกําไรขาดทนุเมือ่เกดิขึน้ 

 

ทีด่นิไม่มกีารคดิค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัย์อื่นคาํนวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรงเพื่อลดราคาทุนตลอดอายุการให้

ประโยชน์ทีป่ระมาณการไวข้องสนิทรพัย์ดงัต่อไปน้ี 

 

จํานวนปี 

ส่วนปรบัปรุงทีด่นิ 15 ปี 4 เดอืน - 25 ปี 

โรงไฟฟ้า 15 ปี 4 เดอืน - 25 ปี 

อาคารและสาํนักงาน 25 ปี 

เครื่องมอืและอุปกรณ์ 5 - 10 ปี 

เครื่องตกแต่งและเครือ่งใชส้าํนักงาน 3 - 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

 

กลุ่มกิจการได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรพัย์ให้เหมาะสมทุกสิ้นรอบ 

รอบระยะเวลารายงาน 

 

ผลกําไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิจากการจําหน่ายทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ คํานวณโดยเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจาก

การจําหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย ์และแสดงในงบกําไรขาดทุน 

 

5.12 ค่าความนิยม 

 

กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ 

ทีบ่่งชีว่้าค่าความนิยมอาจจะดอ้ยค่า โดยค่าความนิยมจะแสดงดว้ยราคาทุนหกัการดอ้ยค่าสะสม 

 

เพื่อวตัถุประสงค์ของการทดสอบการด้อยค่า ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อใหเ้กิดเงนิสดหรอื

กลุ่มของหน่วยสินทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสดที่คาดว่าจะได้รบัประโยชน์จากการรวมธุรกิจที่ก่อให้เกิดค่าความนิยม

ดงักล่าวขึน้ โดยหน่วยทีก่่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดหรอืกลุ่มของหน่วยทีก่่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดนัน้จะต้องเป็นหน่วยทีเ่ลก็

ทีสุ่ดทีก่ลุ่มกจิการทีใ่ชใ้นการประเมนิค่าความนิยมเพื่อประโยชน์ในการบรหิารภายในกจิการ  
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5.13 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

5.13.1 โปรแกรมคอมพวิเตอร ์

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้มาจากการซื้อบนัทึกเป็นสินทรพัย์ด้วยราคาซื้อและต้นทุนอื่นที่ทําให้โปรแกรม

สามารถใชง้านได ้บรษิทัตดัจําหน่ายโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ 5 ปี 

 

5.13.2 สทิธใินสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 

 

สทิธใินสญัญาซื้อขายไฟฟ้า ประกอบดว้ย สญัญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน (โครงการผลติไฟฟ้าที่

ใช้เชื้อเพลิงชวีมวล) ที่กลุ่มกิจการทํากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสญัญาซื้อขายไฟฟ้าจากโครงการผลิต

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยป์ระเภทตดิตัง้บนพื้นดนิตามทีไ่ดร้บัอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้าทีอ่อกโดยกระทรวง

เศรษฐกจิการคา้และอุตสาหกรรม ประเทศญีปุ่่ น (METI Certificate) ซึ่งกลุ่มกจิการไดก้รรมสทิธิใ์นสญัญาซื้อ

ขายไฟฟ้าดังกล่าวมาจากการซื้อเงินลงทุนในบรษิัทย่อย สิทธิในสญัญาซื้อขายไฟฟ้าตัดจําหน่ายโดยวิธี

เส้นตรงตามอายุของสญัญาซื้อขายไฟฟ้า โดยจะเริม่ตดัจําหน่ายเมื่อกลุ่มกิจการได้เริม่ดําเนินการจ่ายไฟฟ้า

เขา้ระบบเชงิพาณิชยไ์ด ้

 

5.13.3 สทิธกิารใชท้ีด่นิ 

 

ที่ดนิที่เป็นที่ตัง้ของการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์แบบติดตัง้บนพื้นดินสําหรบัหน่วยงาน

ราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรซึ่งเป็นสญัญาร่วมกนัระหว่างบรษิัทย่อยแห่งหน่ึงและสหกรณ์แห่งหน่ึงใน

ประเทศไทย บรษิทัย่อยไดท้ําขอ้ตกลงในการโอนกรรมสทิธิใ์นทีด่นิใหแ้ก่สหกรณ์ภาคการเกษตรเมื่อครบอายุ

สญัญาซื้อขายไฟฟ้าของโดรงการดงักล่าว แต่กลุ่มกจิการยงัคงไวซ้ึ่งสทิธใินการใชท้ีด่นิดงักล่าวตลอดอายุสญัญา 

ดงันัน้จึงบันทึกที่ดินดงักล่าวเป็นสทิธิการใช้ที่ดิน กลุ่มกิจการตัดจําหน่ายสทิธิการใช้ที่ดินโดยวิธีเส้นตรงเป็น

ระยะเวลา 25 ปี ตามอายุของสญัญา 

 

5.14 การด้อยค่าของสินทรพัย ์

 

กลุ่มกจิการไม่ตดัจําหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนที่มอีายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบไดแ้น่นอน แต่จะทดสอบการดอ้ยค่า

เป็นประจําทุกปี และเมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีบ่่งชีว่้าสนิทรพัยด์งักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า สําหรบัสนิทรพัย์อื่น 

กลุ่มกจิการจะทดสอบการดอ้ยค่าเมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีบ่่งชีว่้าสนิทรพัยด์งักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า รายการ

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้มื่อมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์สงูกว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื โดยมูลค่าทีค่าดว่าจะ

ไดร้บัคนืหมายถงึจํานวนทีส่งูกว่าระหว่างมลูค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุนในการจําหน่ายและมลูค่าจากการใช ้ 

 

เมื่อมเีหตุใหเ้ชื่อว่าสาเหตุทีท่ําใหเ้กดิการดอ้ยค่าในอดตีไดห้มดไป กลุ่มกจิการจะกลบัรายการขาดทุนจากดอ้ยค่าสําหรบั

สนิทรพัยอ์ื่นๆ ทีไ่ม่ใช่ค่าความนิยม 

 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

40 

 

5 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

5.15 หน้ีสินทางการเงิน 

 

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

ก) การจดัประเภท 

 

กลุ่มกจิการจะพจิารณาจดัประเภทเครื่องมอืทางการเงนิทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูอ้อกเป็นหน้ีสนิทางการเงนิหรอืตราสาร

ทุนโดยพจิารณาภาระผกูพนัตามสญัญา ดงัน้ี 

 

• หากกลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัตามสญัญาทีจ่ะต้องส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรพัย์ทางการเงนิอื่นใหก้บักจิการอื่น 

โดยไม่สามารถปฏเิสธการชาํระหรอืเลื่อนการชาํระออกไปอย่างไม่มกํีาหนดไดนั้น้ เครื่องมอืทางการเงนินัน้

จะจดัประเภทเป็นหน้ีสนิทางการเงนิ เวน้แตว่่าการชําระนัน้สามารถชาํระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่ม

กจิการเองดว้ยจํานวนตราสารทุนทีค่งที ่เพื่อแลกเปลีย่นกบัจํานวนเงนิทีค่งที ่

• หากกลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันตามสญัญาหรอืสามารถเลื่อนการชําระภาระผูกพันตามสญัญาไปได ้

เครื่องมอืทางการเงนิดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 

 

เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหน้ีสนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มสีทิธอินัปราศจากเงื่อนไขใหเ้ลื่อนชําระหน้ีออกไป

อกีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดอืน นับจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 

ข) การวดัมลูค่า 

 

ในการรบัรู้รายการเมื่อเริ่มแรกกลุ่มกิจการต้องวดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงนิด้วยมูลค่ายุติธรรม และวดัมูลค่า

หน้ีสนิทางการเงนิทัง้หมดภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย  

 

ค) การตดัรายการและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญา 

 

กลุ่มกิจการตัดรายการหน้ีสินทางการเงนิเมื่อภาระผูกพันที่ระบุในสญัญาได้มีการปฏิบัติตามแล้ว หรอืได้ม ี

การยกเลกิไป หรอืสิน้สุดลงแลว้ 

 

หากกลุ่มกจิการมกีารเจรจาต่อรองหรอืเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหน้ีสนิทางการเงนิ กลุ่มกจิการจะต้องพจิารณา

ว่ารายการดงักล่าวเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการหรอืไม่ หากเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการ

จะต้องรบัรูห้น้ีสนิทางการเงนิใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสนิใหม่นัน้ และตดัรายการหน้ีสนิทางการเงนินัน้

ดว้ยมลูค่าตามบญัชทีีเ่หลอือยู ่และรบัรูส้่วนต่างในรายการกําไร/ขาดทุนอื่นในกําไรหรอืขาดทุน  

 

หากกลุ่มกิจการพิจารณาแล้วว่าการต่อรองเงื่อนไขดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการ 

จะปรบัปรุงมูลค่าของหน้ีสนิทางการเงนิโดยการคดิลดกระแสเงนิสดใหม่ตามสญัญาดว้ยอตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิเดมิ 

(Original effective interest rate) ของหน้ีสนิทางการเงนินัน้ และรบัรู้ส่วนต่างในรายการกําไรหรอืขาดทุนอื่น 

ในกําไรหรอืขาดทุน 
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5.15 หน้ีสินทางการเงิน (ต่อ) 

 

สาํหรบัปีสิน้สุดก่อนวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

เงนิกูย้มื 

 

เงนิกู้ยืมรบัรู้เริม่แรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิง่ตอบแทนที่ได้รบัหกัด้วยต้นทุนการจดัทํารายการที่เกิดขึ้น เงินกู้ยืม 

วดัมลูค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย 

 

ค่าธรรมเนียมทีจ่่ายไปเพื่อใหไ้ดเ้งนิกู้ยมืมาจะรบัรูเ้ป็นค่าธรรมเนียมรอการรบัรูจ้นกระทัง่มกีารถอนเงนิ ซึ่งจะนําไปรวม

คํานวณตามวธิอีตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ หากมคีวามเป็นไปไดท้ี่จะไม่ถอนเงนิ ค่าธรรมเนียมน้ีจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายจ่าย

ล่วงหน้าและตดัจําหน่ายตามระยะเวลาของวงเงนิกูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง 

 

กลุ่มกจิการจะตดัรายการเงนิกูย้มืออกจากงบแสดงฐานะการเงนิเมื่อภาระผูกพนัตามสญัญานัน้ไดม้กีารปฏบิตัติามแล้ว 

หรอืไดถู้กยกเลิกไปหรอืสิ้นสุดลง ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชขีองหน้ีสนิทางการเงนิที่สิ้นสุดลงหรอืที่ไดโ้อนให้กบั

กจิการอื่นและสิง่ตอบแทนทีจ่่ายซึ่งรวมถงึสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่เงนิสดทีโ่อนไปหรอืหน้ีสนิทีร่บัมาจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน

เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงนิ 

 

เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหน้ีสนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิการไม่มสีทิธอินัปราศจากเงื่อนไขใหเ้ลื่อนชําระหน้ีออกไปอกีเป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 12 เดอืน นับจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 

5.16 ต้นทุนการกู้ยืม 

 

ตน้ทุนการกูย้มืของเงนิกูย้มืทีกู่ม้าโดยทัว่ไปและทีกู่้มาเป็นการเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า การก่อสรา้ง หรอื

การผลติสนิทรพัยท์ีเ่ขา้เงื่อนไข (สนิทรพัย์ทีต่้องใช้ระยะเวลานานในการทําให้พรอ้มใชห้รอืพรอ้มขายไดต้ามประสงค์) 

ต้องนํามารวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรพัย์ หกัด้วยรายได้จากการลงทุนที่เกดิจากการนําเงนิกู้ยืมที่กู้มา

โดยเฉพาะ การรวมตน้ทุนการกู้ยมืเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์สิน้สุดลงเมื่อการดําเนินการทีจํ่าเป็นในการเตรยีมสนิทรพัย์

ทีเ่ขา้เงื่อนไขใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ามประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะขายไดเ้สรจ็สิน้ลง  

 

ตน้ทุนการกูย้มือื่น ๆ รบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในงวดทีเ่กดิขึน้ 
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5.17 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิไดส้ําหรบังวดประกอบดว้ยภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีภาษีเงนิได้จะ

รบัรูใ้นงบกําไรขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงนิไดท้ี่เกี่ยวข้องกบัรายการที่รบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นหรอืรายการที่

รบัรูโ้ดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ  

 

ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 

 

ภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัคํานวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่าดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมี

ผลบงัคบัใชภ้ายในสิ้นรอบระยะเวลาทีร่ายงาน ผูบ้รหิารจะประเมนิสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ใน

กรณีทีก่ารนํากฎหมายภาษีไปปฏบิตัขิ ึน้อยู่กบัการตคีวาม กลุ่มกจิการจะตัง้ประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีทีเ่หมาะสมจาก

จํานวนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษ ี

 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

 

ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชรีบัรูเ้มื่อเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัย์และหน้ีสนิ และราคาตามบญัชทีี่

แสดงอยู่ในงบการเงนิ อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รบัรูภ้าษีเงนิได้รอการตดับญัชสีําหรบัผลต่างชัว่คราวที่เกดิจาก

เหตกุารณ์ต่อไปน้ี 

 

- การรบัรูเ้ริม่แรกของรายการสนิทรพัย์หรอืรายการหน้ีสนิทีเ่กดิจากรายการทีไ่ม่ใช่การรวมธุรกจิ และไม่มผีลกระทบ

ต่อกําไรหรอืขาดทุนทัง้ทางบญัชแีละทางภาษ ี 

- ผลต่างชัว่คราวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ทีก่ลุ่มกจิการสามารถควบคุม

จงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่

ว่าจะไม่เกดิขึน้ภายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 

 

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชคีํานวณจากอตัราภาษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่าดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายใน

สิน้รอบระยะเวลาทีร่ายงาน และคาดว่าอตัราภาษดีงักล่าวจะนําไปใชเ้มื่อสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง

ไดใ้ชป้ระโยชน์ หรอืหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจ่ายชาํระ 

 

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มกจิการจะมกํีาไรทางภาษเีพยีงพอทีจ่ะ

นําจํานวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์  

 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมื่อกจิการมสีทิธติาม

กฎหมายทีจ่ะนําสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสนิภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์

ภ าษี เงิน ได้ รอการตัดบัญ ชีและห น้ีสินภ าษี เงิน ได้ รอการตัดบัญ ชี เกี่ ย วข้อ งกับ ภ าษี เงิน ได้ที่ ป ระเมิน 

โดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหน้ีสนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธ ิ
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5.18 ผลประโยชน์พนักงาน 

 

5.18.1 ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ 

 

ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใน 12 เดอืนหลงัจากวนัสิ้นรอบ

ระยะเวลาบญัช ีเช่น ค่าจ้าง เงนิเดอืน ลาประจําปีและลาป่วยที่มกีารจ่ายค่าแรง โบนัส และค่ารกัษาพยาบาล

ของพนักงานปัจจุบนัรบัรู้ตามช่วงเวลาการให้บรกิารของพนักงานไปจนถึงวนัสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน 

กลุ่มกจิการจะบนัทกึหน้ีสนิดว้ยจํานวนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่าย 
 

5.18.2 โครงการสมทบเงนิ 

 

กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กบักองทุนสํารองเลี้ยงชพีโดยใช้แผนการกําหนดอตัราจ่ายสมทบโดยที่สนิทรพัย์

ของกองทุนไดแ้ยกออกจากสนิทรพัยข์องบรษิทัและบรหิารโดยจดัการกองทุน กองทุนสาํรองเลีย้งชพีดงักล่าว

ไดร้บัเงนิเขา้สมทบกองทุนจากพนักงานและบรษิทั เงนิจ่ายสมทบเขา้กองทุนสํารองเลีย้งชพีของบรษิทับนัทกึ

เป็นค่าใชจ่้ายในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีไ่ดจ่้ายเงนิสมทบนัน้ 

 

5.18.3 ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 

 

กลุ่มกจิการจดัให้มผีลประโยชน์พนักงานหลงัการเลิกจา้งเพื่อจ่ายใหแ้ก่พนักงานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย 

จํานวนเงนิดงักล่าวขึน้อยู่กบัฐานะเงนิเดอืนและจํานวนปีทีพ่นักงานทํางานใหบ้รษิทันับถงึวนัทีส่ ิน้สุดการทํางาน

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หน้ีสินผลประโยชน์พนักงานคํานวนโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว ้

(Projected Unit Credit Method) ตามเกณฑ์คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Technique) โดยนักคณิตศาสตร์

ประกนัภยัอิสระ ซึ่งเป็นการประมาณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต โดย

คํานวณบทพื้นฐานของเงนิเดอืนพนักงาน อตัราการลาออก อายุจนถึงเกษียณ อตัราการตาย อายุงาน และ

ปัจจยัอื่น ๆ และคาํนวนคดิลดโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบั

สกุลเงนิทีจ่ะจ่ายภาระผูกพนั และวนัครบกําหนดของหุน้กู้ใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาทีต่้องชําระภาระผูกพนักองทุน

บําเหน็จบํานาญ กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเกิดขึ้นจากการ

ปรบัปรุงหรอืเปลี่ยนแปลง ขอ้สมมตฐิานจะตอ้งรบัรูใ้นส่วนของผูถ้อืหุน้ภายใต้กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในงวด

ทีเ่กดิขึน้ และไดร้วมอยู่ในกําไรสะสมในงบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของเจา้ของ 

 

ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนงบกําไรหรอืขาดทุน 

 

5.18.4 ผลประโยชน์เมื่อเลกิจา้ง 

 

กลุ่มกิจการจะรบัรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างก่อนถึงกําหนดเมื่อ 1) กลุ่มกิจการไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอ 

ให้ผลประโยชน์ และ 2) กจิการรบัรูต้้นทุนสําหรบัการปรบัโครงสรา้งที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์ทีม่กํีาหนด

ชาํระเกนิกว่า 12 เดอืนภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน ตอ้งคดิลดเป็นมลูค่าปัจจุบนั 
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5.19 ประมาณการหน้ีสิน 

 

กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จดัทําไว้ อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ 

ในอดตีซึ่งการชําระภาระผูกพนันัน้มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บรษิัทต้องสูญเสยีทรพัยากรออกไป และ

ประมาณการจํานวนทีต่อ้งจ่ายได ้

 

กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจํานวนประมาณการหน้ีสนิโดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระ

ภาระผกูพนั การเพิม่ขึน้ของประมาณการหน้ีสนิเน่ืองจากมลูค่าของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่าย 

 

5.20 เงินอดุหนุนจากรฐับาล 

 

เงนิอุดหนุนจากรฐับาลรบัรูด้ว้ยมูลค่ายุตธิรรมหากกลุม่กจิการมคีวามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าจะไดร้บัเงนิอุดหนุนนัน้

และจะปฏบิตัติามเงือ่นไขทีกํ่าหนดไวข้องเงนิอุดหนุนนัน้ 

 

เงนิอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับรายได้จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์จะรบัรู้เป็นรายได้ในกําไรหรอื

ขาดทุนอย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลาซึง่กจิการรบัรูค่้าใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัต้นทุนทีไ่ดร้บัการชดเชย 

 

5.21 ทุนเรือนหุ้น 

 

หุน้สามญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ   

 

ตน้ทุนส่วนเพิม่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการออกหุน้ใหม่หรอืการออกสทิธใินการซื้อหุน้ซึง่สุทธจิากภาษีจะถูกแสดงเป็นยอดหกัใน

ส่วนของเจา้ของ 

 

5.22 การรบัรูร้ายได้  

 

รายได้ประกอบดว้ยมูลค่ายุตธิรรมที่จะไดร้บัจากการขายสนิค้าซึ่งเกิดขึ้นจากกจิกรรมตามปกตขิองบรษิัท รายไดจ้าก

การขายรวมถงึเงนิส่วนเพิม่ราคารบัซื้อไฟฟ้าสุทธจิากการปรบัอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมตั ิ(ค่า Ft) และค่าดําเนินการของ

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคซึ่งจะแสดงดว้ยจํานวนเงนิสุทธจิากภาษีขายรวม รายไดจ้ากการขายสนิคา้รบัรูเ้มื่อมคีวามเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ทีจ่ะไดร้บัชาํระเมื่อส่งมอบสนิคา้ 

 

รายไดค่้าบรหิารจดัการ จะรบัรูเ้มื่อไดใ้หบ้รกิารเสรจ็สิน้แล้ว 

 

รายไดด้อกเบีย้รบัรูต้ามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 

 

รายไดเ้งนิปันผลรบัรูเ้มื่อสทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผลนัน้เกดิขึน้ 
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5.23 การจ่ายเงินปันผล 

 

เงนิปันผลทีจ่่ายไปยงัผูถ้อืหุน้ของกจิการจะรบัรูเ้ป็นหน้ีสนิในงบการเงนิเมื่อการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไดร้บัการอนุมตัิ

จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และการจ่ายเงนิปันผลประจําปีไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

 

5.24 อนุพนัธแ์ละการบญัชีป้องกนัความเส่ียง 

 

กลุ่มกจิการรบัรูร้ายการสญัญาอนุพนัธเ์มื่อเริม่แรกดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัทีเ่ขา้ทําสญัญาและวดัมูลค่าต่อมาในภายหลงั

ดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกจิการกําหนดใหส้ญัญาอนุพนัธ์เป็นเครื่องมอืทีใ่ชป้้องกนัความ

เสีย่งสําหรบัการป้องกนัความเสีย่งทีเ่กี่ยวกบักระแสเงนิสดของ 1) รายการสนิทรพัย์หรอืหน้ีสนิที่รบัรู ้หรอื 2) รายการที่

คาดการณ์ทีม่คีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมาก (การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด) 

 

ณ วนัที่รบัรู้ความสมัพนัธ์ในการป้องกันความเสี่ยง กลุ่มกิจการมีการจดัทําเอกสารที่ระบุความสมัพันธ์ทางเศรษฐกิจ

ระหว่างเครื่องมอืทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่งและรายการทีม่กีารป้องกนัความเสีย่ง ซึ่งรวมถงึการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงนิสด

ของเครื่องมอืทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่งทีค่าดว่าจะชดเชยการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงนิสดของรายการทีม่กีารป้องกนัความ

เสีย่ง กลุ่มกิจการจดัทําเอกสารเกี่ยวกบัวตัถุประสงค์ของการบรหิารความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่นํามาใชใ้นการจดัการกับ

รายการทีม่คีวามเสีย่ง 

 

กลุ่มกิจการแสดงมูลค่ายุติธรรมของอนุพนัธ์ที่ใช้ป้องกนัความเสีย่งทัง้จํานวนเป็นรายการหมุนเวยีนหรอืไม่หมุนเวยีน 

ตามวนัครบกําหนดของรายการทีม่กีารป้องกนัความเสีย่ง 

 

การป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสดท่ีเข้าเง่ือนไขของการบญัชีป้องกนัความเส่ียง 

 

กลุ่มกิจการรบัรู้ส่วนที่มีประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์ ซึ่งมีการกําหนดและ 

เข้าเงื่อนไขของการป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสดในสํารองรายการป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด ซึ่งรวมอยู่ใน

ส่วนของเจ้าของ และรบัรู้กําไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลในกําไรหรือขาดทุนทันทีที่เกิดขึ้น 

ซึง่แสดงรวมอยู่ในรายการกําไรหรอืขาดทุนอื่น 
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5.24 อนุพนัธแ์ละการบญัชีป้องกนัความเส่ียง (ต่อ) 

 

การป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสดท่ีเข้าเงื่อนไขของการบญัชีป้องกนัความเส่ียง (ต่อ) 

 

เมื่อมกีารใช้สญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าในการป้องกนัความเสี่ยงของรายการในอนาคต โดยทัว่ไป 

กลุ่มกิจการกําหนดให้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

ขององค์ประกอบราคาปัจจุบนัเท่านัน้ทีเ่ป็นเครื่องมอืทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่ง และรบัรูกํ้าไรหรอืขาดทุนในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัส่วนที่มีประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบราคาปัจจุบันของสญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ

ล่วงหน้าในสํารองรายการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด ซึ่งรวมอยู่ ในส่วนของเจ้าของกลุ่มกิจการรับรู ้

การเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบราคาล่วงหน้าของสัญญา ซึ่งเกี่ยวข้องกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง 

(องค์ประกอบราคาล่วงหน้าที่สอดคล้องกนั) เป็นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในส่วนของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

ของสญัญาอนุพนัธ์เพื่อป้องกนัความเสีย่งซึ่งแสดงรวมอยู่ในส่วนของเจา้ของ ในบางกรณี กลุ่มกจิการอาจกําหนดใหก้าร

เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าทัง้จํานวน (รวมทัง้องค์ประกอบราคา

ล่วงหน้า) เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง และรบัรู้ส่วนที่มีประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม 

ของสญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าทัง้จํานวนในสํารองการป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสดซึ่งรวมอยู่

ในองคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ 

 

จํานวนที่สะสมในส่วนของเจ้าของจะมีการจดัประเภทรายการเป็นกําไรหรือขาดทุนในงวดที่กลุ่มกิจการรบัรู้รายการ 

ทีม่กีารป้องกนัความเสีย่งเป็นกําไรหรอืขาดทุน กําไรหรอืขาดทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนทีม่ปีระสทิธผิลของการป้องกนัความเสีย่ง

จากอตัราดอกเบี้ยของสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนภายใต้ต้นทุนทางการเงนิเมื่อกลุ่มกจิการ

รบัรูด้อกเบีย้จ่ายของเงนิกูย้มืทีม่กีารป้องกนัความเสีย่ง 

 

เมื่อเครื่องมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยงนัน้สิ้นสุดอายุ มีการจําหน่ายหรอืยกเลิก หรือเมื่อการป้องกนัความเสี่ยงดงักล่าว 

ไม่เข้าเงื่อนไขของการบญัชีป้องกนัความเสี่ยงอีกต่อไป รายการกําไรหรอืขาดทุนและต้นทุนในการป้องกนัความเสี่ยง 

ที่สะสมและเคยแสดงรวมไว้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของจะยงัคงไว้ในส่วนของเจ้าของตามเดิมจนกระทัง่ 

เกิดรายการที่คาดการณ์ เมื่อรายการที่คาดการณ์ไม่คาดว่าจะเกิดอีกต่อไป กลุ่มกจิการจะจดัประเภทรายการกําไรหรอื

ขาดทุนและตน้ทุนในการป้องกนัความเสีย่งทีส่ะสมและเคยแสดงรวมไวใ้นส่วนของเจา้ของเป็นกําไรหรอืขาดทุนทนัท ี

 

5.25 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 

ส่วนงานดําเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในทีนํ่าเสนอใหผู้ม้อีํานาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการดําเนินงาน 

ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการดําเนินงานหมายถึงบุคคลที่มหีน้าทีใ่นการจดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการปฏบิตัิงาน

ของส่วนงานดําเนินงาน ซึง่พจิารณาว่าคอื คณะกรรมการบรษิทั ทีท่ําการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์
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6 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน 

 

6.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน 

 

กลุ่มกจิการมคีวามเสีย่งทางการเงนิทีห่ลากหลายซึ่งไดแ้ก่ ความเสีย่งจากตลาด (รวมถงึความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

ความเสีย่งดา้นมลูค่ายุตธิรรม และความเสีย่งดา้นราคา) ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ และความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง 

 

6.1.1 ความเสีย่งจากตลาด 

 

ก) ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

 

กลุ่มกจิการทําสญัญาจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้งโรงไฟฟ้ากบัผูร้บัจา้งในต่างประเทศและมคีวามเสีย่งจากอตัรา

แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศในสกุลเงนิทีห่ลากหลาย โดยมสีกุลเงนิหลกัเป็นดอลลารส์หรฐัและสกุลเงนิ

เยน ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนเกดิขึน้จากรายการธุรกรรมในอนาคต การรบัรูร้ายการของสนิทรพัย์

และหน้ีสนิ และเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงานต่างประเทศ กลุ่มกิจการยงัไม่มกีารป้องความเสีย่งจากอตัรา

แลกเปลี่ยนดงักล่าวเน่ืองจากบรษิัทมีการลงทุนและขอสนิเชื่อเป็นเงนิสกุลเดยีวกบักระแสเงนิสดรบัและ

จ่ายในอนาคต 

 

บรษิทัใหเ้งนิกูย้มืแก่บรษิทัย่อยในต่างประเทศเป็นสกุลเงนิเยน จงึมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น  

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการและบรษิทัมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทีส่าํคญั ไดแ้ก่ 

 

• เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ในสกุลเงนิเยน จํานวน 432.13 ลา้นบาท 

• เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ในสกุลเงนิเยน จํานวน 1,993.50 ลา้นบาท 

• เจา้หน้ีค่าก่อสรา้ง ในสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั จํานวน 5.23 ลา้นบาท 
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6 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 

 

6.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 

 

6.1.1 ความเสีย่งจากตลาด (ต่อ) 

 

ก) ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (ต่อ) 

 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 

 

กลุ่มกจิการมคีวามเสีย่งหลกัจากการแลกเปลี่ยนในอตัราแลกเปลี่ยนระหว่างเงนิบาทและเงนิเยน เงนิบาท

และเงนิดอลลาร์สหรฐั ความอ่อนไหวในกําไรหรอืขาดทุนต่อการเปลี่ยนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่

มาจากสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิในสกุลเงนิเยนและดอลลารส์หรฐั 

 
 งบการเงินรวม 

  

ผลกระทบต่อกาํไรสุทธิ 

ผลกระทบต่อองคป์ระกอบอ่ืน

ในส่วนของเจ้าของ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

อตัราแลกเปลีย่น บาทต่อเยน  

  - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1* 

 

19,170,656 

 

20,975,643 

 

- 

 

- 

อตัราแลกเปลีย่น บาทต่อเยน - 

  - ลดลงรอ้ยละ 1 * 

 

(19,170,656) 

 

(20,975,643) 

 

- 

 

- 

อตัราแลกเปลีย่น บาทต่อดอลล่ารส์หรฐัฯ - 

   - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1* 

 

52,364 

 

- 

 

- 

 

- 

อตัราแลกเปลีย่น บาทต่อดอลล่ารส์หรฐัฯ - 

   ลดลงรอ้ยละ 1* 

 

(52,364) 

 

- 

 

- 

 

- 

             * โดยกําหนดใหปั้จจยัอื่นคงที ่

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ผลกระทบต่อกาํไรสุทธิ 

ผลกระทบต่อองคป์ระกอบอ่ืน

ในส่วนของเจ้าของ 

 พ.ศ. 2563 

บาท 

พ.ศ. 2562 

บาท 

พ.ศ. 2563 

บาท 

พ.ศ. 2562 

บาท 

อตัราแลกเปลีย่น บาทต่อเยน - 

  - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 * 

 

19,170,656 

 

20,975,643 

 

- 

 

- 

อตัราแลกเปลีย่น บาทต่อเยน - 

  - ลดลงรอ้ยละ 1 * 

 

(19,170,656) 

 

(20,975,643) 

 

- 

 

- 

              * โดยกําหนดใหปั้จจยัอื่นคงที ่
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6 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 

 

6.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 

 

6.1.1 ความเสีย่งจากตลาด (ต่อ) 
 

ข) ความเสีย่งจากกระแสเงนิสดและอตัราดอกเบีย้ 
 

ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ของกลุ่มกจิการเกดิจากการกูย้มืเงนิแบบวงเงนิกูส้นิเชื่อโครงการจากธนาคาร

พาณิชย์ ซึ่งกู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว โดยระยะเวลาการให้สนิเชื่อและอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับ

เครดติของผูกู้้แต่ละรายเป็นสําคญัซึ่งจะทําให้กลุ่มกิจการมคีวามเสี่ยงด้านกระแสเงนิสดที่เกิดจากอตัรา

ดอกเบีย้ การทีก่ลุ่มกจิการเขา้ทําสญัญากูย้มืระยะยาวทีอ่ตัราดอกเบี้ยผนัแปรและทําสญัญาแลกเปลี่ยนมา

เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่นัน้จะได้อัตราดอกเบี้ยที่ตํ่ากว่าการที่กลุ่มกิจการเข้าทําสญัญากู้ยืมด้วยอัตรา

ดอกเบีย้ เงนิกูย้มืของกลุ่มกจิการทีอ่ตัราดอกเบีย้ผนัแปรนัน้อยู่ในสกุลเงนิบาทและเยน 
 

เครื่องมอืทางการเงนิทีก่ลุ่มกจิการใชเ้พื่อบรหิารความเสีย่ง 
 

กลุ่มกจิการทําสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้โดยครอบคลุมรอ้ยละ TIBOR + 1.22 (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 

TIBOR + 1.22) ของเงินต้นของเงินกู้ยืมที่อัตราดอกเบี้ยผันแปร โดยอัตราดอกเบี้ยคงที่ตามสัญญา

แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยมีอัตราร้อยละ 1.97 (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 1.97) และอัตราดอกเบี้ยผันแปร 

มอีตัราดอกเบี้ยส่วนเพิม่จาก TIBOR + 1.22 ทีร่้อยละ 0.68  ซึ่ง ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงานมอีตัรา

ดอกเบีย้ TIBOR + 1.22 เท่ากบัรอ้ยละ 1.29 (พ.ศ. 2562: รอ้ยละ 1.29) 
 

สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยจะมกีารชําระยอดสุทธิของดอกเบี้ยค้างรบัหรอืคา้งจ่ายทุก 90 วนั ทัง้น้ี 

วนัทีถ่งึกําหนดชาํระตามสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้เป็นวนัเดยีวกบัวนัทีถ่งึกําหนดชาํระของดอกเบี้ย

เงนิกู ้

 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 

 

รายการกําไรหรอืขาดทุนจะมีความอ่อนไหวต่อการเพิ่มขึ้นหรอืลดลงในรายได้ดอกเบี้ยจากเงนิสดและ 

เงนิฝากธนาคารและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากเงนิกู้ยมื ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในอตัราดอกเบี้ย 

องค์ประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของจะเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในมูลค่า

ยุตธิรรมของการป้องกนัความเสีย่งดา้นกระแสเงนิสดของเงนิกู้ยมืและมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในตรา

สารหน้ีทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
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6 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

6.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

6.1.1 ความเสีย่งจากตลาด (ต่อ) 
 

ข) ความเสีย่งจากกระแสเงนิสดและอตัราดอกเบีย้ (ต่อ) 
 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 

  

ผลกระทบต่อกาํไรสุทธิ 

ผลกระทบต่อองคป์ระกอบ

อ่ืนในส่วนของเจ้าของ 

 พ.ศ. 2563 

บาท 

พ.ศ. 2562 

บาท 

พ.ศ. 2563 

บาท 

พ.ศ. 2562 

บาท 
     

อตัราดอกเบีย้ - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 * (25,342,347) (21,070,852) (2,432,694) (2,648,490) 

อตัราดอกเบีย้ - ลดลงรอ้ยละ 10 * 25,342,347 21,070,852 2,432,694 2,648,490 

                 * โดยกําหนดใหปั้จจยัอื่นคงที ่

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ผลกระทบต่อกาํไรสุทธิ 

ผลกระทบต่อองคป์ระกอบ

อ่ืนในส่วนของเจ้าของ 

 พ.ศ. 2563 

บาท 

พ.ศ. 2562 

บาท 

พ.ศ. 2563 

บาท 

พ.ศ. 2562 

บาท 
     

อตัราดอกเบีย้ - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 * (8,878,190) (8,271,247) - - 

อตัราดอกเบีย้ - ลดลงรอ้ยละ 10 * 8,878,190 8,271,247 - - 

                * โดยกําหนดใหปั้จจยัอื่นคงที ่
 

6.1.2 ความเสีย่งดา้นเครดติ 
 

ความเสี่ยงด้านเครดิตโดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรพัย์อนุพันธ ์

รวมถงึความเสีย่งดา้นสนิเชื่อแก่ลกูคา้และลูกหน้ีคงคา้ง 
 

ก) การบรหิารความเสีย่ง 
 

กลุ่มกิจการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตโดยการจดักลุ่มของความเสี่ยง สําหรบัเงินฝากธนาคารและ

สถาบันการเงนิ กลุ่มกิจการจะเลือกทํารายการกับสถาบันการเงินที่ได้รบัการจดัอนัดบัจากสถาบันจดั

อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีเ่ป็นอสิระในระดบั A เป็นอย่างน้อย  
 

สําหรบัการทําธุรกรรมกับลูกค้า กลุ่มกิจการจะประเมินความเสี่ยงจากคุณภาพเครดติของลูกค้า โดย

พจิารณาจากฐานะทางการเงนิ ประสบการณ์ทีผ่่านมา และปัจจยัอื่นๆ และกําหนดการใหว้งเงนิสนิเชื่อจาก

ผลการประเมินดงักล่าวซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดของคณะกรรมการบรษิัท ทัง้น้ี ผู้บรหิารในสายงานที่

เกีย่วขอ้งจะทําการตรวจสอบการปฏบิตัติามขอ้กําหนดดา้นวงเงนิเครดติของลูกคา้อย่างสมํ่าเสมอ 
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6 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 

 

6.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 

 

6.1.2 ความเสีย่งดา้นเครดติ (ต่อ) 
 

ข) การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ 
 

กลุ่มกิจการและบรษิทัมสีนิทรพัย์ทางการเงนิที่เขา้เงื่อนไขทีต่้องพจิารณาผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่า 

จะเกดิขึน้ ดงัน้ี 

• ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 

• เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 

 

แมว่้ากลุ่มกิจการจะมรีายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดซึ่งเข้าเงื่อนไขการพิจารณาการด้อยค่า

ภายใต ้TFRS 9 แต่กลุ่มกจิการพจิารณาว่าการดอ้ยค่าของรายการดงักล่าวเป็นจํานวนเงนิทีไ่ม่มนัียสาํคญั 

 

ลูกหน้ีการคา้ 
 

กลุ่มกจิการใช้วธิอีย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดติที ่

คาดว่าจะเกดิขึน้ซึง่คาํนวณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุลูกหน้ีการคา้ 
  

ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ผู้บรหิารได้จดักลุ่มลูกหน้ีตามความเสี่ยงด้าน

เครดติที่มีลกัษณะร่วมกันและตามกลุ่มระยะเวลาที่เกินกําหนดชําระ ทัง้น้ีเน่ืองจากสินทรพัย์ที่เกิดจาก

สญัญานัน้เป็นงานทีส่่งมอบแต่ยงัไม่ได้เรยีกเก็บซึ่งมลีกัษณะความเสีย่งใกล้เคยีงกบัลูกหน้ีสําหรบัสญัญา

ประเภทเดยีวกนั ผู้บรหิารจงึไดใ้ชอ้ตัราผลขาดทุนด้านเครดติของลูกหน้ีกบัสนิทรพัย์ที่เกดิจากสญัญาที่

เกีย่วขอ้งดว้ย  
 

ประมาณการอตัราผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้พจิารณาจากประวตัิการชําระเงนิจากการขาย

ก่อนวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และประสบการณ์ผลขาดทุนด้านเครดิตที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา

ดงักล่าว ทัง้น้ี อตัราผลขาดทุนด้านเครดติในอดตีจะถูกปรบัปรุงเพื่อใหส้ะทอ้นถงึขอ้มูลทีเ่ป็นปัจจุบนัและ

การคาดการณ์ล่วงหน้าเกีย่วกบัปัจจยัทางเศรษฐกจิมหภาคทีจ่ะมผีลต่อความสามารถในการจ่ายชําระของ

ลูกคา้ 

 

เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั  

 

บรษิทัมเีงนิให้กู้ยมืแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนัที่วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย โดยรบัรูผ้ลขาดทุนด้าน

เครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ใน 12 เดอืนขา้งหน้าสาํหรบัลูกหน้ีทีไ่ม่ไดม้กีารเพิม่ขึน้ของความเสีย่งดา้นเครดติ

ทีม่นัียสําคญั และรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุสาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืทีม่กีารเพิม่ขึน้

ของความเสีย่งดา้นเครดติทีม่นัียสาํคญั 
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6 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

6.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

6.1.3 ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง 
 

การจดัการความเสีย่งดา้นสภาพคล่องอย่างรอบคอบคอืการมจํีานวนเงนิสดและหลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ในความตอ้งการ

ของตลาดอย่างเพยีงพอ และการมแีหล่งเงนิทนุทีส่ามารถเบกิใชไ้ดจ้ากวงเงนิดา้นสนิเชื่อทีเ่พยีงพอต่อการชําระ

ภาระผูกพนัเมื่อถงึกําหนด ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลาบญัช ีกลุ่มกจิการมเีงนิฝากธนาคารทีส่ามารถเบกิใชไ้ดท้นัที

จํานวน 883.25 ล้านบาท (พ.ศ. 2562: 643.60 ล้านบาท) เพื่อวตัถุประสงค์ในการบรหิารสภาพคล่องของกลุ่ม

กิจการ จากลักษณะของการดําเนินธุรกิจของกลุ่มกิจการซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา ส่วนงานบรหิารการเงนิของกลุ่มกจิการไดค้งไว้ซึ่งความยดืหยุ่นในแหล่งเงนิทุนโดยการคงไว้ซึ่ง

วงเงนิสนิเชื่อทีเ่พยีงพอ 
 

ผูบ้รหิารไดพ้จิารณาประมาณการกระแสเงนิสดของกลุ่มกจิการอย่างสมํ่าเสมอโดยพจิารณาจาก ก) เงนิสํารอง

หมุนเวยีน (จากวงเงนิสนิเชื่อที่ยงัไม่ได้เบิกใช้) และ ข) เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด นอกเหนือจากน้ี 

กลุ่มกจิการยงัไดท้ําการประมาณการกระแสเงนิสดในสกุลเงนิหลกัต่างๆ พจิารณาสนิทรพัย์ทีม่สีภาพคล่องสูง

และอตัราสว่นสภาพคล่องตามขอ้กําหนดต่างๆ และคงไวซ้ึง่แผนการจดัหาเงนิ 
 

ก) การจดัการดา้นการจดัหาเงนิ 
 

รายละเอยีดวงเงนิกูท้ีย่งัไม่ไดเ้บกิใช ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 24 
 

ข) วนัครบกําหนดของหน้ีสนิทางการเงนิ 
 

หน้ีสนิทางการเงนิประเภทเจา้หน้ีการคา้มรีะยะเวลาครบกําหนดภายใน 1 ปี สาํหรบัวนัครบกําหนดของ

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิและหุน้กูเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 24 
 

6.2 การบริหารส่วนของเงินทุน 
 

การบรหิารความเสีย่ง 
 

วต้ถุประสงคข์องการบรหิารสว่นของทุน คอื 
 

• รกัษาไว้ซึ่งการดําเนินงานต่อเน่ืองและเพื่อที่จะสามารถก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผูถ้ือหุ้นและยงัประโยชน์ใหแ้ก่ 

ผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่นๆ และ 

• รกัษาโครงสรา้งเงนิทนุไวใ้หอ้ยูใ่นระดบัทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดและลดตน้ทุนเงนิทุน 
 

ในการทีจ่ะรกัษาหรอืปรบัระดบัโครงสรา้งของเงนิทุนนัน้ กลุ่มกจิการอาจตอ้งปรบัจํานวนเงนิปันผลจ่าย ปรบัการคนืทุน

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ การออกหุน้ใหม่ หรอืการขายสนิทรพัยเ์พื่อลดภาระหน้ีสนิ 
 

เช่นเดยีวกบักจิการอื่นในอุตสาหกรรมเดยีวกนั กลุ่มกจิการพจิารณาระดบัเงนิทุนอย่างสมํ่าเสมอจากอตัราส่วนหน้ีสนิ

ต่อทุน ซึง่คาํนวณจากหน้ีสนิสุทธหิารส่วนของเจา้ของ 
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6 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

6.3 ความเส่ียงด้านการพ่ึงพาลูกค้ารายใหญ่ 
 

กลุ่มกจิการมลีูกคา้รายใหญ่ คอื การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค และการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งเป็นผูร้บัซื้อไฟฟ้าทีก่ลุ่มบรษิทัผลติ

ไดท้ัง้หมดตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้าซึ่งไดกํ้าหนดจํานวนหรอืปรมิาณและราคารบัซื้อไวอ้ย่างแน่นอนในแต่ละช่วงเวลา

ตามนโยบายการสนับสนุนการผลติและการใชไ้ฟฟ้าจากพลงังานทดแทนของสาํนักงานนโยบายและพลงังาน กระทรวง

พลงังาน ดงันัน้ หากมกีารบอกเลกิสญัญาซื้อขายไฟฟ้าจากลูกคา้รายดงักล่าว อาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน

ของกลุ่มกจิการอย่างมนัียสาํคญั  
 

6.4 ความเส่ียงจากปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตได้น้อยกว่าท่ีประมาณการไว้ 
 

ปรมิาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์อาจได้รบัผลกระทบจาการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ โดยปัจจยัดงักล่าวส่งผลให้กลุ่มบรษิัทมคีวามเสี่ยงที่จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้น้อยกว่า

ปริมาณที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการของกลุ่มกิจการเช่นเดียวกบัผู้ประกอบการ

โดยทัว่ไปในอุตสาหกรรม 
 

6.5 ความเส่ียงจากความสามารถในการชาํระหน้ี 
 

ตามขอ้กําหนดของเงนิกูส้นิเชื่อโครงการจากธนาคารพาณิชย์ กลุ่มกจิการมหีน้าทีต่้องปฏิบตัิตามเงื่อนไขทางการเงนิ

ตามที่ไดร้ะบุไวใ้นสญัญาเงนิกู้ เช่น การรกัษาสดัส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุ้นและการดํารงสดัส่วนความสามารถใน

การชาํระหน้ี เป็นต้น หากบรษิทัไม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขทางการเงนิดงักล่าว กลุ่มกจิการอาจมคีวามเสีย่งทีจ่ะถูก

เรยีกชาํระหน้ีคนืทัง้จํานวนในทนัท ี
 

7 มูลค่ายุติธรรม 
 

ขอ้มูลเกี่ยวกบัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิ อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน และหน้ีสนิอนุพนัธ ์เปิดเผยอยู่ในหมาย

เหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 12 ขอ้ 17 และขอ้ 25 ตามลําดบั 
 

8 ประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั และการใช้ดลุยพินิจ 
 

การประมาณการขอ้สมมตฐิานและการใชดุ้ลยพนิิจไดม้กีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเน่ือง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์

ในอดตีและปัจจยัอืน่ ๆ ซึง่รวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ชื่อว่ามสีมเหตุสมผลในสถานการณ์ขณะนัน้ 
 

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ ์
 

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ ซึ่งไม่มกีารซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่า ซึ่งใช้

ขอ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดอ้ย่างมนัียสาํคญั รายละเอยีดของเทคนิคการประเมนิมลูค่าเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 25 
 

ประมาณการการด้อยค่าของสินทรพัย ์
 

กลุม่กจิการทดสอบการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์ตามทีไ่ดก้ล่าวในหมายเหตุขอ้ 5.14 มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัย์ที่

ก่อใหเ้กดิเงนิสด พจิารณาจากมลูค่ายุตธิรรมหกัดว้ยต้นทุนในการจดัจําหน่ายโดยอา้งองิจากราคาตลาดของสนิทรพัยเ์ทยีบเท่า 
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8 ประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั และการใช้ดลุยพินิจ (ต่อ) 

 

การรวมงบการเงินของกิจการท่ีถือหุ้นในบริษทัน้อยกว่าร้อยละ 50 ในการจดัทาํงบการเงินรวม 

 

ผูบ้รหิารได้พิจารณาแล้วว่ากลุ่มกิจการมีอํานาจควบคุมทางพฤตินัย(de facto control)เหนือบรษิัท บางสวรรค์ กรนี จํากัด 

ถงึแมว่้าจะถอืหุน้น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของสทิธิในการออกเสยีง กลุ่มกิจการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท บางสวรรค์ กรนี 

จํากดั โดยมสี่วนไดเ้สยีในส่วนของเจา้ของรอ้ยละ 49 ในขณะทีผู่ถ้อืหุน้อื่นเป็นเจา้ของส่วนไดเ้สยีในส่วนของเจา้ของน้อยกว่า

รอ้ยละ 51 ในแต่ละรายและไม่มขีอ้มลูในอดตีทีป่รากฎว่าผูถ้อืหุน้รายอื่นไดร้วมกลุ่มเพื่อใชส้ทิธใินการออกเสยีงร่วมกนั 

 

การกาํหนดอตัราการคิดลดของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 

 

กลุ่มกจิการประเมนิอตัราดอกเบีย้การกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่าดงัน้ี 

 

• ใช้ข้อมูลที่การจัดหาเงินทุนจากบุคคลที่สามของแต่ละกิจการที่เป็นผู้เช่าและปรับปรุงข้อมูลที่ได้รบัให้สะท้อนกับ 

การเปลีย่นแปลงในปัจจยัทางดา้นการเงนิของผูเ้ชา่หากเป็นไปได ้

• ปรบัปรุงสญัญาเช่าโดยเฉพาะเจาะจง เชน่ อายุสญัญาเช่า ประเทศ สกุลเงนิ และหลกัประกนั 

 

9 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 

กลุ่มกิจการดําเนินธุรกิจในการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์และพลงังานชวีมวล โดยดําเนินธุรกิจ 

ในประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่ น กลุ่มกิจการเปิดเผยส่วนงานทีร่ายงานโดยจําแนกส่วนงานตามภูมศิาสตร์ ได้แก่ส่วนงาน 

ในประเทศไทยและในต่างประเทศ ส่วนงานดําเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในทีนํ่าเสนอใหผู้ม้อีํานาจ

ตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดําเนินงาน ซึง่ไดแ้ก่ ประธานกรรมการบรหิารและคณะกรรมการบรหิาร 

 

ขอ้มูลทีแ่สดงด้านล่างเป็นข้อมูลที่ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการดําเนินงานใช้ในการประเมนิผลการดําเนินงานของแต่ละ

ส่วนงาน 

 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 
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9 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานภมิูศาสตร ์
 

 สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม (ลา้นบาท) 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ตดัรายการระหวา่งกนั รวม 

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

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 1,291.25 1,095.94 315.29 305.58 1,606.54 1,401.52 (76.09) (52.63) 1,530.45 1,348.89 

รายไดอ้ื่น 25.60 86.03 3.51 12.34 29.11 98.37 (16.60) (5.65) 12.51 92.72 

รายไดเ้งนิปันผล 490.70 618.38 - - 490.70 618.38 (490.70) (618.38) - - 

ตน้ทุนการดาํเนินงาน (793.31) (708.47) (228.24) (202.06) (1,021.55) (910.53) (1.80) (0.83) (1,023.35) (911.36) 

กําไรจากการดําเนินงาน 1,014.24 1,091.88 90.56 115.86 1,104.80 1,207.74 (585.19) (677.49) 519.61 530.25 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (288.93) (228.40) (93.54) (58.19) (382.47) (286.59) 77.18 53.24 (305.29) (233.35) 

กําไร(ขาดทุน)ก่อนหกัตน้ทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได ้ 725.31 863.48 (2.98) 57.67 722.33 921.15 (508.01) (624.25) 214.32 296.90 

ตน้ทุนทางการเงนิ (377.00) (315.68) (46.64) (45.37) (423.64) (361.05) 82.91 213.86 (340.73) (147.19) 

กําไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่น 42.24 (148.52) (3.51) (0.11) 38.73 (148.63) (136.68) 143.22 (97.95) (5.41) 

ส่วนแบ่งกําไรจากการรว่มคา้ 643.33 659.52 - - 643.33 659.52 - - 643.33 659.52 

ผลการดําเนินงานก่อนภาษเีงนิได ้ 1,033.88 1,058.80 (53.13) 12.19 980.75 1,070.99 (561.78) (267.17) 418.97 803.82 

ภาษเีงนิได ้ 1.37 (3.72) (1.54) (1.35) (0.17) (5.07) - - (0.17) (5.07) 

กาํไร(ขาดทุน)สทุธิ 1,035.25 1,055.08 (54.67) 10.84 980.58 1,065.92 (561.78) (267.17) 418.80 798.75 

           

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้           

เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time)         1,483.36 1,304.15 

ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time)         47.09 44.74 

รวมรายได้         1,530.45 1,348.89 
           

รวมสินทรพัย ์ 18,822.43 14,813.09 10,784.95 7,573.92 29,607.38 22,387.01 (10,430.60) (6,517.02) 19,176.78 15,869.99 

           

รวมหน้ีสิน 13,753.34 10,258.84 7,901.64 7,308.28 21,654.98 17,567.12 (8,397.53) (7,329.45) 13,257.45 10,237.67 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 
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10 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิสดในมอื 6,435,907 1,870,000 25,000 25,000 

เงนิฝากธนาคาร 876,810,331 641,724,118 124,949,583 43,818,636 

 883,246,238 643,594,118 124,974,583 43,843,636 

 

เงนิฝากธนาคารระยะสัน้มอีตัราดอกเบีย้ถวัเฉลีย่อยู่ทีร่อ้ยละ 0.12 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 0.33 ต่อปี) 

 

11 เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจาํกดัในการเบิกใช้ 

 

เงนิฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสัน้ได้แก่ เงินฝากบัญชีพักที่บรษิัทได้เปิดสําหรบัวตัถุประสงค์เฉพาะเพื่อจ่ายเงนิต้น 

และดอกเบี้ยหุ้นกู้ เงินฝากออมทรพัย์และเงนิฝากกระแสรายวนัที่บริษัทย่อยได้จํานํา และโอนสิทธิเรียกร้องไว้กับผู้ให้กู ้

เพื่อคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อตามเงื่อนไขการใชจ่้าย และขัน้ตอนการเบิกถอนสําหรบัวตัถุประสงค์เฉพาะตามเงื่อนไขในสญัญา

เงนิกูย้มืระยะยาว 

 

เงนิฝากธนาคารที่มภีาระผูกพนัระยะยาวไดแ้ก่ เงนิฝากออมทรพัย์ เงนิฝากกระแสรายวนัและเงนิฝากประจํา ทีบ่รษิัทนําไป 

คํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า และเงนิฝากออมทรพัย์ทีบ่รษิทัย่อยไดเ้ปิดไวส้ําหรบัวตัถุประสงค์เฉพาะตามเงื่อนไขในสญัญาเงนิกู้ยมื

ระยะยาว  

 

12 สินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดจ้ดัประเภทสนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิทัง้หมด เป็นประเภทวดัมูลค่าด้วย

ราคาทุนตดัจําหน่าย ยกเว้นหลกัทรพัย์เพื่อค้าและหน้ีสินอนุพนัธ์ที่ถูกจดัประเภทให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร

ขาดทุน รายละเอยีดและมลูค่ายุตธิรรมของหน้ีสนิอนุพนัธไ์ดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 25 
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12 สินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (ต่อ) 

 

ความเคลื่อนไหวของหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ และหลกัทรพัยท์ีถ่อืไวจ้นครบกําหนด ระหว่างปีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หลกัทรพัยเ์พ่ือค้า 

หลกัทรพัยท่ี์ถือไว้

จนครบกาํหนด

ภายใน 1 ปี 

 

รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 - 459,753 459,753 

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

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

การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรม 497,803 - 497,803 

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

ซือ้เพิม่ 520,000,000 - 520,000,000 

จําหน่าย (740,649,986) - (740,649,986) 

ดอกเบีย้รบั - 2,339 2,339 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 - 466,660 466,660 

 

มูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนอยู่ในระดบั 2 ของลําดบัชัน้มูลค่ายุติธรรม โดยอ้างองิจากราคาเสนอซื้อในตลาดทีม่สีภาพคล่อง  

ณ วนัทีใ่นงบการเงนิ 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 
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13 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอืน่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลกูหน้ีการคา้ 208,663,980 237,261,772 - - 

หกั  ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ - - - - 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธ ิ 208,663,980 237,261,772 - - 
     

ลกูหน้ีและเงนิทดรองจ่ายแก่     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 37.2) 4,256,449 4,053,761 84,184,990 99,069,193 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 23,757,557 24,818,977 2,747,118 1,160,482 

เงนิปันผลคา้งรบั (หมายเหต ุ37.2) 88,900,016 153,300,027 88,900,016 153,300,027 

ลูกหน้ีอืน่ 15,097,280 10,667,959 10,125,002 10,160,660 

เงนิทดรองจ่าย 1,078,931 297,470 206,420 240,515 

รวมลูกหน้ีอืน่ 133,090,233 193,138,194 186,163,546 263,930,877 

หกั  ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (894,980) - (894,980) - 

ลูกหน้ีอืน่ - สุทธ ิ 132,195,253 193,138,194 185,268,566 263,930,877 
     

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอืน่ 340,859,233 430,399,966 185,268,566 263,930,877 

 

ลูกหน้ีการคา้ขา้งตน้เป็นลูกหน้ีทีย่งัไม่ถงึกําหนดชาํระ 

 

14 สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลถูกหกั ณ ทีจ่่าย 16,596,752 13,745,352 16,430,244 13,736,840 

อื่นๆ 1,063,951 287,658 191,040 191,040 

 17,660,703 14,033,010 16,621,284 13,927,880 

 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 
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15 เงินลงทุนในการร่วมค้า 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทนุในการร่วมค้า 

 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 
   

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563   

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

ส่วนแบ่งกําไร 643,333,543 - 

เงนิปันผลรบั (490,700,042) - 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 1,992,688,021 350,000,130 

 

รายละเอยีดของเงนิลงทุนในการร่วมคา้ใน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงัน้ี 

 

 

* บรษิทัถอืหุน้ทางตรงจํานวน 1 หุน้ โดยบรษิทั ไทย โซล่าร ์รนิีวเอเบลิ จํากดั เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

 

บรษิทั ไทย โซล่าร ์รนิีวเอเบลิ จํากดั ประกอบธุรกจิการลงทุนและบรษิทั สยาม โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่1 จํากดั ประกอบธุรกจิผลติ

และจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ บรษิัททัง้สองแห่งเป็นบรษิัทจํากดัและหุ้นของบรษิัทไม่มกีารเสนอซื้อขาย 

ในตลาดโดยมบีรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) และบรษิทัถอืหุน้ร่วมกนัในการร่วมคา้ดงักลา่ว 

 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรปุสาํหรบัการร่วมค้า 

 

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

ในงบการเงนิรวมของบรษิทั ไทย โซล่าร ์รนิีวเอเบลิ จํากดั  

 ประเภท ประเทศ 

สดัส่วนของส่วนได้ส่วนเสีย 

(ร้อยละ)  

 ของธรุกิจ ท่ีจดทะเบียน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 วิธีการวดัมูลค่า 
      

การร่วมค้าท่ีบริษทัถือหุ้นโดยตรง      

บรษิทั ไทย โซลา่ร ์รนีิวเอเบลิ จํากดั การลงทุน ไทย 60 60 วธิสีว่นไดเ้สยี 
      

การร่วมค้าท่ีถือหุ้นโดย      

   บริษทั ไทย โซล่าร ์รีนิวเอเบิล จาํกดั      

บรษิทั สยาม โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่1 จํากดั* ผลติและจําหน่าย     

 กระแสไฟฟ้า ไทย 60 60 วธิสี่วนไดเ้สยี 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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15 เงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

งบการเงนิรวมของบรษิทั ไทย โซล่าร ์รนิีวเอเบลิ จํากดั สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 

งบแสดงฐานะการเงินรวมโดยสรปุ 

 

 งบการเงินรวมของ 

 บริษทั ไทย โซล่าร ์รีนิวเอเบิล จาํกดั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

ส่วนท่ีหมุนเวียน   

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 933,796 1,473,351 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น (ไม่รวมเงนิสด) 503,573,311 617,286,173 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนรวม 504,507,107 618,759,524 
   

หน้ีสนิทางการเงนิหมุนเวยีน (ไม่รวมเจา้หน้ีการคา้) (700,614,716) (321,750,000) 

หน้ีสนิหมุนเวยีนอืน่ (รวมเจา้หน้ีการคา้) (187,886,318) (304,104,265) 

หน้ีสนิหมุนเวยีนรวม (888,501,034) (625,854,265) 
   

สนิทรพัยห์มนุเวยีนสุทธ ิ (383,993,927) (7,094,741) 

   

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน   

สนิทรพัย ์ 4,730,342,032 4,798,663,173 

หน้ีสนิทางการเงนิ (1,162,120,609) (1,861,540,574) 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนสุทธ ิ 3,568,221,423 2,937,122,599 

   

สินทรพัยส์ุทธิ 3,184,227,496 2,930,027,858 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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15 เงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

งบการเงนิรวมของบรษิทั ไทย โซล่าร ์รนิีวเอเบลิ จํากดั สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมโดยสรปุ 

 

 งบการเงินรวมของ 

 บริษทั ไทย โซล่าร ์รีนิวเอเบิล จาํกดั 

 สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

รายไดจ้ากการขาย 490,897,737 513,385,500 

รายไดเ้งนิอุดหนุนส่วนเพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟ้า 1,007,241,723 1,028,311,564 

ตน้ทุนขาย (309,561,972) (312,025,608) 

กาํไรขัน้ต้น 1,188,577,488 1,229,669,456 

รายไดอ้ืน่ 2,213,106 4,582,965 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (32,340,387) (30,098,682) 

ตน้ทุนทางการเงนิ (85,853,653) (104,205,283) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,072,596,554 1,099,948,456 

ภาษเีงนิได ้ (373,983) (752,315) 

กาํไรหลงัภาษีจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 1,072,222,571 1,099,196,141 

 

ขอ้มลูขา้งตน้เป็นจํานวนทีร่วมอยู่ในงบการเงนิของการร่วมคา้ (ซึง่ไม่ใช่เพยีงแค่สว่นแบง่ของกลุ่มกจิการในการร่วมคา้ดงักล่าว) 

ตามวธิสี่วนไดเ้สยี กลุ่มกจิการรบัรูผ้ลประกอบการของการร่วมคา้ดงักล่าวไวใ้นรายการส่วนแบ่งกําไรจากการร่วมคา้ในงบกําไร

ขาดทนุเบด็เสรจ็ตามสดัส่วนทีก่ลุ่มกจิการมสี่วนไดเ้สยี 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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15 เงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงินโดยสรปุ 

 

การกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มลูทางการเงนิโดยสรุปกบัมลูค่าตามบญัชขีองส่วนไดเ้สยีของการร่วมคา้ 

 

 บริษทั ไทย โซล่าร ์รีนิวเอเบิล จาํกดั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

ข้อมูลการเงินโดยสรปุ   

   

สินทรพัยส์ุทธิ ณ วนัส้ินปี 3,184,227,496 2,930,027,858 

รายการกระทบยอด :    

ผลตา่งจากการจดัโครงสรา้งการดําเนินธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 136,913,097 136,913,097 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม 6,109 (183,422) 

   

สินทรพัยส์ทุธิหลงักระทบยอด ณ วนัส้ินปี 3,321,146,702 3,066,757,533 

ส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ (รอ้ยละ 60) 1,992,688,021 1,840,054,520 

มูลค่าตามบญัชี 1,992,688,021 1,840,054,520 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิัท ไทย โซล่าร์ รนิีวเอเบิล จํากัด ได้นําใบหุ้นของเงนิลงทุนในบริษัท สยาม โซล่าร ์ 

เอน็เนอร์ยี ่1 จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย ทีม่รีาคาตามบญัช ี1,080 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 1,080 ล้านบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงนิ

สนิเชื่อทีบ่รษิัทย่อยได้รบัจากธนาคารพาณิชย ์และบรษิัท สยาม โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่1 จํากดั ได้นําที่ดนิและสิง่ปลูกสรา้งและ

เครื่องจกัรทีม่มีูลค่าตามบญัชจํีานวน 4,523.59 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 4,754.92 ล้านบาท) และเงนิฝากธนาคารจํานวน 264 

ลา้นบาท (พ.ศ. 2562 : 360 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัจากธนาคารพาณิชย ์

 

บรษิัทได้นําใบหุ้นของเงนิลงทุนในการร่วมค้าทัง้จํานวนไปจดจํานําไว้กบัผู้ให้กู้เพื่อเป็นหลกัทรพัย์คํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อที ่

การร่วมคา้ไดร้บัจากธนาคารพาณิชย ์



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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16 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

บรษิทัมบีรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ดงัต่อไปน้ี 

 

     สดัส่วนของหุ้นสามญั 

   สดัส่วนของหุ้นสามญั ท่ีถือโดยส่วนได้เสีย 

   ท่ีถือโดยบริษทัใหญ ่ ท่ีไม่มอีาํนาจควบคมุ 

 ประเภท ประเทศท่ี พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 ของธรุกิจ จดทะเบียน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
       

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นโดยตรง       

   บรษิทั ทเีอสอ ีรูฟทอป จํากดั การลงทุน ไทย 100 100 - - 

   บรษิทั โซล่าร ์วซิเิบลิ จํากดั การลงทุน ไทย 100 100 - - 

   บรษิทั ทเีอสอ ีโอเวอรซ์สี ์กรุ๊ป จํากดั การลงทุน ไทย 100 100 - - 

   บรษิทั เวลิด ์โซล่าร ์จํากดั การลงทุน ไทย 100 100 - - 

   บรษิทั ไทย คอมมนิูตี้  เอน็เนอรย์ี ่จํากดั การลงทุน ไทย 100 100 - - 

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดย 

   บริษทั ทีเอสอี รฟูทอป จาํกดั       

   บรษิทั กรนี รูฟทอป จํากดั ผลติและจําหน่าย ไทย 100 100 - - 

 กระแสไฟฟ้า      

   บรษิทั นอรท์ รูฟทอป จํากดั ผลติและจําหน่าย ไทย 100 100 - - 

 กระแสไฟฟ้า      

   บรษิทั ลคักี้ โซลา่ร ์จํากดั  ผลติและจําหน่าย ไทย 100 100 - - 

 กระแสไฟฟ้า      

   บรษิทั แชมป์ เอน็เนอรย์ี ่จํากดั  ผลติและจําหน่าย ไทย 100 100 - - 

 กระแสไฟฟ้า      

   บรษิทั รูฟ เอน็เนอรย์ี ่จํากดั  ผลติและจําหน่าย ไทย 100 100 - - 

 กระแสไฟฟ้า      

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดย บริษทั โซลา่ร ์

   วิซิเบิล จาํกดั       

   บรษิทั โซลา่ร ์คอมมนูิตี้ จํากดั ผลติและจําหน่าย ไทย 100 100 - - 

 กระแสไฟฟ้า      

   บรษิทั อนิฟินีตี้ โซลาร ์จํากดั ผลติและจําหน่าย ไทย 100 100 - - 

 กระแสไฟฟ้า      

   บรษิทั บเีอส บางไทร โซลาร ์จํากดั ผลติและจําหน่าย ไทย 100 100 - - 

 กระแสไฟฟ้า      

   บรษิทั บเีอส โซลาร ์เอน็เนอรย์ี ่จํากดั ผลติและจําหน่าย ไทย - 100 - - 

 กระแสไฟฟ้า      

   บรษิทั สยาม โซล่า เพาเวอร ์จํากดั (มหาชน) ผลติและจําหน่าย ไทย 100 100 - - 

 กระแสไฟฟ้า      

   บรษิทั บพี ีเทรดดิง้ (ประเทศไทย) จํากดั ผลติและจําหน่าย ไทย 100 - - - 

 กระแสไฟฟ้า      

   บรษิทั เอริธ์ เอนเนอรจ์ ีซสิเตม็ส ์จํากดั การลงทุน ไทย 100 - - - 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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16 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ต่อ) 
 

บรษิทัมบีรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

     สดัส่วนของหุ้นสามญั 

   สดัส่วนของหุ้นสามญั ท่ีถือโดยส่วนได้เสีย 

   ท่ีถือโดยบริษทัใหญ ่ ท่ีไม่มอีาํนาจควบคมุ 

 ประเภทของ ประเทศท่ี พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 ธรุกิจ จดทะเบียน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
       

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดย บริษทั ไทย  

   คอมมูนิต้ี เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั       

   บรษิทั บางสวรรค ์กรนี จํากดั ผลติและจําหน่าย ไทย 49 49 51 51 

 กระแสไฟฟ้า      

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

 กระแสไฟฟ้า      

   บรษิทั เนทฟี พาวเวอร ์เอน็เนอรย์ี ่จํากดั ผลติและจําหน่าย ไทย - 100 - - 

      (เดมิชื่อ “บรษิทั ซนั ฟิวเจอร ์จํากดั”) กระแสไฟฟ้า      

   บรษิทั ไวท ์โซลชูัน่ เอน็เนอรย์ี ่จํากดั ผลติและจําหน่าย ไทย - 100 - - 

      (เดมิชื่อ “บรษิทั เดอะ โซล่าร ์เอริธ์ จํากดั”) กระแสไฟฟ้า      

   บรษิทั คลนี รนิีวเอเบลิ จํากดั ผลติและจําหน่าย ไทย - 100 - - 

 กระแสไฟฟ้า      

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดย บริษทั  

   สยาม โซลา่ เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)       

     บรษิทั สยาม เวสท ์เพาเวอร ์จํากดั ผลติและจําหน่าย ไทย 100 100 - - 

 กระแสไฟฟ้า      

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดย บริษทั  

    เอิรธ์ เอนเนอรจ์ ีซิสเตม็ส ์จาํกดั       

   บรษิทั มาร ์โซล่าร ์จํากดั ผลติและจําหน่าย ไทย 100 - - - 

 กระแสไฟฟ้า      

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดย  

   บริษทั เวิลด ์โซล่าร ์จาํกดั       

   บรษิทั เนทฟี พาวเวอร ์เอน็เนอรย์ี ่จํากดั ผลติและจําหน่าย ไทย 100 - - - 

      (เดมิชื่อ “บรษิทั ซนั ฟิวเจอร ์จํากดั”) กระแสไฟฟ้า      

   บรษิทั ไวท ์โซลูชัน่ เอน็เนอรย์ี ่จํากดั ผลติและจําหน่าย ไทย 100 - - - 

      (เดมิชื่อ “บรษิทั เดอะ โซล่าร ์เอริธ์ จํากดั”) กระแสไฟฟ้า      

   บรษิทั คลนี รนิีวเอเบลิ จํากดั ผลติและจําหน่าย ไทย 100 - - - 

 กระแสไฟฟ้า      

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดย บริษทั ทีเอสอี  

   โอเวอรซี์ส ์กรุป๊ จาํกดั       

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

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

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

   TSE Japan GK ใหบ้รกิาร ญี่ปุ่ น 100 - - - 

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดย TSE Group  

   International Pte. Ltd.       

   Eco Solar Aizu GK ผลติและจําหน่าย ญี่ปุ่ น 97 97 3 3 

 กระแสไฟฟ้า      

   Ishikawa Hanamizuki 1 GK ผลติและจําหน่าย ญี่ปุ่ น 97 97 3 3 

 กระแสไฟฟ้า      



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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16 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ต่อ) 

 

บรษิทัมบีรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 
     สดัส่วนของหุ้นสามญั 

   สดัส่วนของหุ้นสามญั ท่ีถือโดยส่วนได้เสีย 

   ท่ีถือโดยบริษทัใหญ ่ ท่ีไม่มอีาํนาจควบคมุ 

 ประเภทของ ประเทศท่ี พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 ธรุกิจ จดทะเบียน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
       

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดย Solar Assets Pte. Ltd.       

   Ibaraki Ushiku 1 GK ใหเ้ช่าทีด่นิ ญี่ปุ่ น 100 100 - - 

   Ibaraki Ushiku 2 GK ใหเ้ช่าทีด่นิ ญี่ปุ่ น 100 100 - - 

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดย Onikoube Solar  

   Power Pte. Ltd.        

   PurpleSol GK  ผลติและจําหน่าย ญี่ปุ่ น 100 100 - - 

 กระแสไฟฟ้า      

 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหว่างปี มีดงัน้ี 

 

การลงทนุเพ่ิมภายใต้ บริษทั โซล่าร ์วิซิเบิล จาํกดั  (“โซล่าร ์วิซิเบิล”) 

 

การลงทุนใน บริษทั บีพี เทรดด้ิง (ประเทศไทย) จาํกดั  

 

วนัที่ 12 มถุินายน พ.ศ. 2563 โซล่าร์ วซิิเบลิ ตกลงซื้อหุน้สามญัของบรษิัท บพี ีเทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จํากดั จํานวน 8,000 หุน้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 80 ของทุนจดทะเบียน เพื่อให้ได้มาซึ่งกจิการที่มสีญัญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงเพื่อขายให้กบัลูกค้าเอกชน (Private 

PPA) ของโครงการผลติพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์แบบลอยน้ําในเขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุร ีการซื้อเงนิลงทุน

ดงักล่าวถือเป็นการซื้อสนิทรพัย์ ในขณะเดยีวกนัมผีูซ้ื้ออีกรายหน่ึงซึ่งเป็นบุคคลภายนอกแสดงความตัง้ใจที่จะซื้อหุน้ของบรษิัท  

บพี ีเทรดดิง้ (ประเทศไทย) จํากดั อกีรอ้ยละ 20 ทีเ่หลอื 

 

ในเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2563 ผู้ซื้อที่เป็นบุคคลภายนอกรายดงักล่าวได้ยกเลิกการซื้อหุ้นของบรษิัท บีพี เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) 

จํากดั รอ้ยละ 20 ทีเ่หลอื ดงันัน้ โซล่าร ์วซิเิบลิ จงึตกลงซื้อหุน้ทัง้หมดของ บพี ีเทรดดิง้ ในราคา 67.24 ลา้นบาท 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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16 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ต่อ) 

 

การลงทุนเพ่ิมภายใต้ บริษทั โซล่าร ์วิซิเบิล จาํกดั  (“โซล่าร ์วิซิเบิล”) (ตอ่) 

 

การลงทุนใน บริษทั เอิรธ์ เอนเนอรจี์ ซิสเตม็ส ์จาํกดั 

 

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โซล่าร์ วิซิเบิล ตกลงซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอิร์ธ เอนเนอร์จี ซิสเต็มส์ จํากัด จํานวน 

1,000,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ในราคา 56.69 ล้านบาท เพื่อให้ได้มาซึ่งกิจการที่ดําเนินธุรกิจในโครงการ

ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์แบบตดิตัง้บนพื้นดนิทีม่ขีนาดกําลงัการผลติรวม 5 เมกะวตัต์ ซึ่งดําเนินการโดยบรษิัทย่อยชื่อ 

บรษิทั มาร ์โซล่าร ์จํากดั การซื้อเงนิลงทุนดงักล่าวถอืเป็นการซือ้ธุรกจิ 

 

การขายเงินลงทุนภายใต้ บริษทั โซล่าร ์วิซิเบิล จาํกดั 

 

วนัที่ 25 กนัยายน พ.ศ. 2563 โซล่าร์ วซิเิบิล ไดจํ้าหน่ายเงนิลงทุนทัง้หมดในบรษิัท บเีอส โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี่ จํากดั ในราคา 

84.61 ล้านบาท โดยกลุ่มกิจการรบัรู้ขาดทุนจากการขายเงนิลงทุนจํานวน 2.70 ล้านบาท ภายใต้ “ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร”  

ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ในงบการเงนิรวม 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนภายใต้ บริษทั ไทย คอมมูนิต้ี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั 

 

เมื่อวนัที ่29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดจ้ดัโครงสรา้งการลงทุนใหม่โดยขายหุน้ของบรษิทัย่อย 3 แห่ง ภายใต้ บรษิทั 

ไทย คอมมนิูตี ้เอน็เนอรย์ี ่จํากดั ทีร่าคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนใหก้บั บรษิทั เวลิด ์โซล่าร ์จํากดั โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

 

 เงินลงทุน 

ช่ือบริษทัย่อย บาท 
  

บรษิทั เนทฟี พาวเวอร ์เอน็เนอรย์ี ่จํากดั 249,995 

บรษิทั ไวท ์โซลูชัน่ เอน็เนอรย์ี ่จํากดั 249,995 

บรษิทั คลนี รนิีวเอเบลิ จํากดั 249,995 

 749,985 

 

การลงทุนเพ่ิมภายใต้ บริษทั ทีเอสอี โอเวอรซี์ส ์กรุป๊ จาํกดั (“ทีเอสอี โอเวอรซี์ส ์กรุป๊”) 

 

เมื่อวนัที ่20 สงิหาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้จดัตัง้บรษิัท TSE Japan GK เพื่อรองรบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยทเีอสอ ี

โอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของ TSE Japan GK และได้ชําระค่าหุ้นจํานวน 876,414 บาท เต็มจํานวนแล้ว  

กลุ่มกจิการจดัประเภทเงนิลงทุนในบรษิทัดงักล่าวเป็นเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

67 

 

17 อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม     

ราคาทนุ 124,193,203 110,193,203 110,193,203 110,193,203 

หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม (120,736) - - - 

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

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

     

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

     

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม     

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

การไดม้าซึง่บรษิทัย่อย - 14,000,000 - - 

ค่าเสือ่มราคา (964,636) (120,736) - - 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 102,892,513 103,857,149 89,977,885 89,977,885 

     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม      

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

หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม (1,085,372) (120,736) - - 

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

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 102,892,513 103,857,149 89,977,885 89,977,885 

     

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

 

มลูค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนอยู่ในระดบั 2 ของลําดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรมโดยอา้งองิจากวธิเีปรยีบเทยีบตลาด 

ซึง่ใชข้อ้มลูตลาดทีม่กีารเสนอขายของอสงัหารมิทรพัยใ์นบรเิวณเดยีวกนัและมสีภาพคลา้ยคลงึกนั 

 

จํานวนเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน ทีร่บัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน ไดแ้ก่ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดค่้าเช่า 532,500 418,500 418,500 418,500 

ค่าใชจ่้ายในการดําเนินงานโดยตรงซึง่ก่อใหเ้กดิรายไดค่้าเช่า 3,323 6,612 397 6,612 

ค่าใชจ่้ายในการดําเนินงานซึง่ไม่ไดก่้อใหเ้กดิรายไดค่้าเชา่ 4,190 9,355 4,190 9,355 

 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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18 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  
 

 งบการเงินรวม 

  ส่วนปรบัปรงุ  อาคาร เคร่ืองมอืและ 

เคร่ืองตกแต่ง 

และ เคร่ืองใช้  งานระหวา่ง  

 ท่ีดิน ท่ีดิน โรงไฟฟ้า สาํนกังาน อปุกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562          

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

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

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

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

          

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562          

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

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

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

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

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

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

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

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

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

          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562          

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

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

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

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



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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18 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (ต่อ) 

 งบการเงินรวม 

  ส่วนปรบัปรุง  อาคาร เคร่ืองมือและ 

เคร่ืองตกแต่ง 

และ เคร่ืองใช้  งานระหว่าง  

 ท่ีดิน ท่ีดิน โรงไฟฟ้า สาํนักงาน อปุกรณ์ สาํนักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
          

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563          

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

การจดัประเภทรายการใหม่จากการนํามาตรฐาน          

   รายงานทางการเงนิฉบบั 16 มาถอืปฏบิตั ิ(หมายเหตุ 4) - - (9,635,319) (1,498,301) - - (32,070,664) - (43,204,284) 

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ(ปรบัปรุงใหม่) 755,936,805 78,926,166 5,726,235,105 13,475,402 16,465,623 9,233,636 30,882,122 875,500,027 7,506,654,886 

การไดม้าซึง่บรษิทัย่อย (หมายเหตุ 36) - 14,800,000 167,385,707 - - 14,293 - - 182,200,000 

การขายบรษิทัย่อย  - (4,772,031) (177,444,551) - (27,226) - - - (182,243,808) 

ซื้อสนิทรพัย ์ - 4,674,575 2,907,726 163,000 8,222,062 2,160,253 449,110 2,670,390,646 2,688,967,372 

จําหน่าย/ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (21,572,633) - - (20,170) - - (21,592,803) 

โอนเขา้ (ออก) - 78,084 53,260,721 945,948 2,481,580 - - (56,766,333) - 

ค่าเสื่อมราคา - (10,842,311) (304,283,868) (3,417,931) (4,199,755) (3,586,096) (9,215,002) - (335,544,963) 

การดอ้ยค่า - - (637,220) - - - - - (637,220) 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น 22,324,324 - 136,083,248 - - 21,001 - 22,240,720 180,669,293 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 778,261,129 82,864,483 5,581,934,235 11,166,419 22,942,284 7,822,917 22,116,230 3,511,365,060 10,018,472,757 

          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563          

ราคาทุน 778,261,129 101,892,583 7,073,122,189 30,092,186 35,775,548 21,441,920 45,926,121 3,511,365,060 11,597,876,736 

หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม - (17,124,992) (954,043,248) (12,145,388) (12,709,542) (13,495,797) (23,809,891) - (1,033,328,858) 

 ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - (1,903,108) (537,144,706) (6,780,379) (123,722) (123,206) - - (546,075,121) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 778,261,129 82,864,483 5,581,934,235 11,166,419 22,942,284 7,822,917 22,116,230 3,511,365,060 10,018,472,757 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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18 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (ต่อ) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ส่วนปรบัปรุง  อาคาร เคร่ืองมือและ 

เคร่ืองตกแต่ง 

และ เคร่ืองใช้  งานระหวา่ง  

 ท่ีดิน ท่ีดิน โรงไฟฟ้า สาํนักงาน อปุกรณ์ สาํนักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562          

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

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

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

          

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562          

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

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

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

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

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

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

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

          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562          

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

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

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

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



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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18 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (ต่อ) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ส่วนปรบัปรุง  อาคาร เคร่ืองมือและ 

เคร่ืองตกแต่ง 

และ เคร่ืองใช้  งานระหวา่ง  

 ท่ีดิน ท่ีดิน โรงไฟฟ้า สาํนักงาน อปุกรณ์ สาํนักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
          

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563          

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

การจดัประเภทรายการใหม่จากการนํามาตรฐาน          

   รายงานทางการเงนิฉบบั 16 มาถอืปฏบิตั ิ(หมายเหตุ 4) - - - (1,498,298) - - (17,367,214) - (18,865,512) 

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ(ปรบัปรุงใหม่) 37,552,064 693,084 198,498,339 12,613,325 226,148 5,139,450 - 150,000 254,872,410 

ซื้อสนิทรพัย ์ - - 487,500 - 36,600 1,568,030 - - 2,092,130 

จําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - - - - (20,170) - - (20,170) 

ค่าเสือ่มราคา - - (24,615) (3,305,463) (134,995) (1,909,575) - - (5,374,648) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 37,552,064 693,084 198,961,224 9,307,862 127,753 4,777,735 - 150,000 251,569,722 

          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563          

ราคาทุน 37,552,064 3,141,059 888,600,839 27,734,238 2,663,944 14,391,211 - 150,000 974,233,355 

หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม - (544,867) (153,231,158) (11,645,997) (2,412,469) (9,490,270) - - (177,324,761) 

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

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 37,552,064 693,084 198,961,224 9,307,862 127,753 4,777,735 - 150,000 251,569,722 

 

ต้นทุนการกูย้มืจํานวน 57.87 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 20.34 ล้านบาท) ไดร้วมเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์ทีซ่ื้อเพิม่ในระหว่างปี ต้นทุนการกู้ยมืเกดิจากเงนิกู้ยมืที่ยมืมาเพื่อก่อสรา้งโรงไฟฟ้าใหม่ ได้บนัทกึเป็น

ต้นทุนของสนิทรพัย์และรวมอยู่ในรายการซื้อ กลุ่มกจิการใชอ้ตัราการตัง้ขึ้นเป็นทุนรอ้ยละ 3.01 ถึงรอ้ยละ 4.58 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 3.01 ถึงรอ้ยละ 4.58 ต่อปี) ในการคํานวณต้นทุนที่รวมเป็นราคาทุน 

ของสนิทรพัย ์อตัราการตัง้ขึน้เป็นทุนดงักล่าวเป็นอตัราตน้ทุนการกู้ยมืทีเ่กดิจรงิจากเงนิกูย้มืและผลต่างระหว่างอตัราดอกเบีย้เงนิกู้ยมืของสกุลเงนิทีใ่ชดํ้าเนินงานและอตัราดอกเบีย้ของสกุลเงนิต่างประเทศ 

 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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18 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (ต่อ) 

 

ค่าเสือ่มราคารบัรูใ้นงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ตน้ทนุขาย 319.32 278.10 0.16 0.41 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 16.22 20.08 5.22 8.32 

 335.54 298.18 5.38 8.73 

 

บรษิัทย่อยได้นําสินทรพัย์ที่มมีูลค่าสุทธิตามบญัชจํีานวน 8,234.74 ล้านบาท (พ.ศ. 2562: 4,783 ล้านบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงนิ

สนิเชื่อทีไ่ดร้บัจากธนาคารพาณิชย ์

 

19 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม มลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิารใชป้ระกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 อสงัหาริมทรพัย ์ อปุกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 (หมายเหต ุ4.2) 221,841,476 16,266,751 37,889,656 275,997,883 

การเพิม่ขึน้ 53,905,558 - 18,635,144 72,540,702 

การไดม้าซึง่บรษิทัย่อย (หมายเหต ุ4) 3,300,000 - - 3,300,000 

การยกเลกิสญัญา (1,196,570) - - (1,196,570) 

ค่าเสื่อมราคา (20,828,726) (1,134,485) (8,701,817) (30,665,028) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 5,669,591 - - 5,669,591 

มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ 2563 262,691,329 15,132,266 47,822,983 325,646,578 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อสงัหาริมทรพัย ์ ยานพาหนะ รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 (หมายเหตุ 4.2) 13,433,173 21,029,335 34,462,508 

การเพิม่ขึน้ - 3,797,387 3,797,387 

ค่าเสื่อมราคา (3,900,879) (4,016,044) (7,916,923) 

มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 9,532,294 20,810,678 30,342,972 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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19 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ (ต่อ) 

 

ค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเชา่ทีไ่ม่ไดร้วมรบัรูใ้นหน้ีสนิตามสญัญาเช่าและสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้
 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 
   

ค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าระยะสัน้ 716,162 716,162 

ค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยม์มีลูค่าตํ่า 218,760 108,840 

ค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วกบัการจ่ายชาํระค่าเชา่ผนัแปร 7,963,784 - 

กระแสเงนิสดจ่ายทัง้หมดของสญัญาเช่า 43,123,971 9,311,745 
 

20 ค่าความนิยม 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม    
ราคาทุน 18,084,426 17,726,430 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (971,663) - 

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

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 17,112,763 17,726,430 
การไดม้าซึง่บรษิทัย่อย (หมายเหต ุ36) 35,605,786 357,996 
การขายไปซึง่บรษิทัย่อย (341,711) - 
การดอ้ยค่า (1,521,796) (971,663) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 50,855,042 17,112,763 
   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม    
ราคาทนุ 53,332,214 18,084,426 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (2,477,172) (971,663) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 50,855,042 17,112,763 
 

กลุม่กจิการปรบัลดมูลค่าตามบญัชขีองค่าความนิยมลงใหเ้ท่ากบัมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืโดยการรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ของค่าความนิยม ขาดทุนดงักล่าวไดร้วมอยู่ในต้นทุนขายและบรกิารในกําไรหรอืขาดทุน 
 

มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดพจิารณาจากการคํานวณมลูค่าจากการใช ้การคาํนวณดงักล่าว

ใชป้ระมาณการกระแสเงนิสดก่อนภาษีซึง่อ้างองิจากงบประมาณทางการเงนิครอบคลมุระยะเวลาของสญัญาขายไฟฟ้าซึง่ไดร้บั

อนุมตัจิากผูบ้รหิาร อตัราการเตบิโตดงักล่าวไม่สูงกว่าอตัราการเติบโตเฉลี่ยของธุรกิจที่หน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อให้เกดิเงนิสดนัน้

ดําเนินงานอยู ่



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 
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20 ค่าความนิยม (ต่อ) 

 

ขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการคาํนวณมูลค่าจากการใชแ้สดงไดด้งัต่อไปน้ี 

 

กําไรขัน้ตน้1 รอ้ยละ 51.64 - 69.29 

อตัราการเตบิโต2 รอ้ยละ 0.46 - 0.50 

อตัราคดิลด3 รอ้ยละ 8.00  

   
1 กําไรขัน้ตน้จากงบประมาณ 
2 อตัราการเตบิโตถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักเพื่อใชใ้นการประมาณกระแสเงนิสดสําหรบัรอบระยะเวลาตามระยะเวลาในงบประมาณ 
3 อตัราคดิลดหลงัภาษทีีใ่ชใ้นการประมาณการกระแสเงนิสด 

 

ขอ้สมมตฐิานเหลา่น้ีไดถู้กใชเ้พื่อการวเิคราะหห์น่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดภายในส่วนงานธุรกจิ 

 

ฝ่ายบรหิารพจิารณากําไรขัน้ต้นจากงบประมาณโดยอ้างองิจากผลประกอบการในอดตีที่ผ่านมาประกอบกบัการคาดการณ์ 

การเตบิโตของตลาด อตัราการเติบโตถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักทีใ่ชส้อดคล้องกบัการคาดการณ์ตลอดระยะเวลาของสญัญาขายไฟฟ้า 

อตัราคดิลดทีใ่ชเ้ป็นอตัราก่อนหกัภาษทีีส่ะทอ้นถงึความเสีย่งซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนงานนัน้ๆ 

 

การขาดทุนจากการดอ้ยค่าเกดิจากการลดลงของระยะเวลาดําเนินงานทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตามทีร่ะบุในสญัญาขายไฟ 
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21 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 งบการเงินรวม 

 

โปรแกรม 

คอมพิวเตอร ์

สิทธิในสญัญา 

ขายไฟฟ้า 

 

สิทธิการใช้ท่ีดิน 

สิทธิการ 

ใช้ระบบสายส่ง

กระแสไฟฟ้า งานระหว่างทาํ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562       

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

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

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

       

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562       

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

การไดม้าซึง่บรษิทัย่อย 744,075 358,204,298 - - - 358,948,373 

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

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

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

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น - (211,906,604) - - - (211,906,604) 

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

       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562       

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

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

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

 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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21 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 

 

โปรแกรม 

คอมพิวเตอร ์

สิทธิในสญัญา 

ขายไฟฟ้า 

 

สิทธิการใช้ท่ีดิน 

สิทธิการ 

ใช้ระบบสายส่ง

กระแสไฟฟ้า งานระหว่างทาํ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       

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

การจดัประเภทรายการใหม่จากการนํามาตรฐาน       

   รายงานทางการเงนิฉบบั 16 มาถอืปฏบิตั ิ(หมายเหตุ 4) - - (8,065,179) (16,266,752) - (24,331,931) 

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ(ปรบัปรุงใหม่) 7,037,061 4,637,797,709 - - 731,500 4,645,566,270 

การไดม้าซึง่บรษิทัย่อย (หมายเหตุ 36) - 189,500,000 - - - 189,500,000 

การขายบรษิทัย่อย  - (63,298,617) - - - (63,298,617) 

การซือ้เพิม่ 347,956 47,282,699 - - - 47,630,655 

โอนเขา้ (ออก) 731,500 - - - (731,500) - 

ค่าตดัจําหน่าย (2,434,751) (53,833,923) - - - (56,268,674) 

ผลตา่งจากอตัราแลกเปลีย่น - 182,139,963 - - - 182,139,963 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 5,681,766 4,939,587,831 - - - 4,945,269,597 

       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       

ราคาทุน 13,386,693 5,037,813,126 - - - 5,051,199,819 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (7,704,927) (98,225,295) - - - (105,930,222) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 5,681,766 4,939,587,831 - - - 4,945,269,597 

 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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21 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (ต่อ) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 โปรแกรม   

 คอมพิวเตอร ์ งานระหว่างทาํ รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562    

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

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

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

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    

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

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

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

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

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    

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

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

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

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    

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

การซือ้เพิม่ 125,055 - 125,055 

โอนเขา้ (ออก) 731,500 (731,500) - 

ค่าตดัจําหน่าย (2,062,100) - (2,062,100) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 5,120,131 - 5,120,131 
    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    

ราคาทนุ 12,349,757 - 12,349,757 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (7,229,626) - (7,229,626) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 5,120,131 - 5,120,131 
 

ตน้ทุนการกูย้มืเกดิจากเงนิกูย้มืทีย่มืมาเฉพาะเพื่อการดําเนินการทีจํ่าเป็นในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้ม

ที่จะใช้ได้ตามประสงค์ กลุ่มกิจการได้บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์และรวมอยู่ในรายการซื้อจํานวน 47.28 ล้านบาท  

(พ.ศ. 2562 : 187.91 ล้านบาท) และใช้อัตราการตัง้ขึ้นเป็นทุนร้อยละ 3.01 ถึงรอ้ยละ 4.58 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 3.01  

ถงึรอ้ยละ 4.58 ต่อปี) ในการคํานวณต้นทุนทีร่วมเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์ อตัราการตัง้ขึน้เป็นทุนดงักล่าวเป็นอตัราต้นทุน

การกู้ยมืที่เกิดจรงิจากเงนิกู้ยมืและผลต่างระหว่างอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืของสกุลเงนิทีใ่ช้ดําเนินงานและอตัราดอกเบี้ยของ 

สกุลเงนิต่างประเทศ 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 
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21 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (ต่อ) 

 

ค่าตดัจําหน่ายรบัรูใ้นงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ตน้ทุนขาย 53.84 40.94 - - 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 2.43 2.22 2.06 2.14 

 56.27 43.16 2.06 2.14 

 

22 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 

สนิทรพัย์และหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     

   ทีจ่ะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดอืน - - - - 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     

   ทีจ่ะใชป้ระโยชน์เกนิกว่า 12 เดอืน 85,869,845 39,328,779 - - 

 85,869,845 39,328,779 - - 

     

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีจ่ะจ่ายชาํระ     

   ภายใน 12 เดอืน (2,013,872) (1,309,420) (2,013,872) (1,309,420) 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีจ่ะจ่ายชาํระ     

   เกนิกว่า 12 เดอืน (106,103,821) (64,463,327) (2,674,683) (1,802,190) 

 (108,117,693) (65,772,747) (4,688,555) (3,111,610) 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธิ (22,247,848) (26,443,968) (4,688,555) (3,111,610) 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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22 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 
 

รายการเคลื่อนไหวของภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

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

ผลกระทบจากการนํามาตรฐาน     

   รายงานทางการเงนิใหม่มาถอืปฏบิตั ิ(หมายเหตุ 4) 274,654 - (3,231,252) - 

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ(ปรบัปรุงใหม่) (26,169,314) 1,074,379 (6,342,862) (1,266,952) 

การไดม้าซึง่บรษิทัย่อย (หมายเหตุ 36) (1,431,699) (25,692,896) - - 

การขายบรษิทัย่อย 3,438,465 - - - 

เพิม่ / (ลด) ในกําไรหรอืขาดทนุ 1,893,081 (1,785,395) 1,654,307 (1,832,206) 

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

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น 21,619 (27,604) - - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม (22,247,848) (26,443,968) (4,688,555) (3,111,610) 
 

รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์และหน้ีสนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

  ผลประโยชน์   

 ขาดทุนสะสม พนักงาน อ่ืนๆ รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     

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

การไดม้าซึง่บรษิทัย่อย - - 29,922,871 29,922,871 

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

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

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

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

     

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 118,040 - 39,210,739 39,328,779 

ผลกระทบจากการนํามาตรฐาน     

   รายงานทางการเงนิใหม่มาถอืปฏบิตั ิ - - 16,481,534 16,481,534 

ราคาตามบญัชตีน้ปี – สุทธ ิ(ปรบัปรุงใหม่) 118,040 - 55,692,273 55,810,313 

การไดม้าซึง่บรษิทัย่อย (หมายเหตุ 36) - - 22,571,769 22,571,769 

การขายบรษิทัย่อย - - (1,921,913) (1,921,913) 

เพิม่ / (ลด) ในกําไรหรอืขาดทนุ  - - 9,370,522 9,370,522 

ผลตา่งจากอตัราแลกเปลีย่น 6,306 - 32,848 39,154 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 124,346 - 85,745,499 85,869,845 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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22 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

 

รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์และหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงัน้ี (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 

 ค่าธรรมเนียม    

 เงินกู้รอตดับญัชี ค่าเส่ือมราคา อ่ืนๆ รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     

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

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

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

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

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

     

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 (3,774,039) (7,310,460) (54,688,248) (65,772,747) 

ผลกระทบจากการนํามาตรฐาน     

   รายงานทางการเงนิใหม่มาถอืปฏบิตั ิ - (16,206,880) - (16,206,880) 

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ(ปรบัปรุงใหม่) (3,774,039) (23,517,340) (54,688,248) (81,979,627) 

การไดม้าซึง่บรษิทัย่อย (หมายเหตุ 36) - - (24,003,468) (24,003,468) 

การขายบรษิทัย่อย - - 5,360,378 5,360,378 

เพิม่ / (ลด) ในกําไรหรอืขาดทนุ 1,227,044 (10,951,199) 2,246,714 (7,477,441) 

ผลตา่งจากอตัราแลกเปลีย่น (110,145) (272,953) 365,563 (17,535) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (2,657,140) (34,741,492) (70,719,061) (108,117,693) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ผลประโยชน์พนักงาน 

 บาท 
  

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี  

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

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

เพิม่ / (ลด) บนัทกึโดยตรงในส่วนของเจา้ของ (12,452) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 - 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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22 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

 

รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์และหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงัน้ี (ต่อ) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ค่าธรรมเนียม    

 เงินกู้รอตดับญัชี ค่าเส่ือมราคา อ่ืนๆ รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     

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

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

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

     

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 (1,770,796) - (1,340,814) (3,111,610) 

ผลกระทบจากการนํามาตรฐาน     

   รายงานทางการเงนิใหมม่าถอืปฏบิตั ิ     

   (หมายเหตุ 4) - (3,231,252) - (3,231,252) 

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ(ปรบัปรุงใหม่) (1,770,796) (3,231,252) (1,340,814) (6,342,862) 

เพิม่ / (ลด) ในกําไรหรอืขาดทุน  1,079,626 334,666 240,015 1,643,307 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (691,170) (2,896,586) (1,100,799) (4,688,555) 

 

งบแสดงฐานะทางการเงนิแสดงยอดคงเหลอื ดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 21,733,866 1,623,005 - - 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (43,981,714) (28,066,973) (4,688,555) (3,111,610) 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธ ิ (22,247,848) (26,443,968) (4,688,555) (3,111,610) 

 

สนิทรพัย์และหน้ีสนิภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีจะหกักลบกนัก็ต่อเมื่อสนิทรพัย์ และหน้ีสินภาษีเงนิได้ดงักล่าวเกี่ยวข้องกับ

หน่วยงานจดัเกบ็ภาษีเดยีวกนั สาํหรบังบแสดงฐานะการเงนิรวม สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษีเงนิไดร้อตดับญัชแีสดงยอดรวมของ

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิสุทธใินแต่ละบรษิทั 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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22 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

 

สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชสีําหรบัขาดทุนทางภาษทีีย่งัไม่ไดใ้ชส้ามารถใชส้ทิธทิางภาษีไดใ้นอนาคตโดยจะรบัรูไ้ดไ้ม่เกนิ

จํานวนที่เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีนัน้ กลุ่มกิจการไม่ได้รบัรู้

สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดจํ้านวน 202.12 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 135.28 ล้านบาท) ทีเ่กิดจากขาดทุนจํานวน 1,011.60 ล้านบาท  

(พ.ศ. 2562 : 676.40 ล้านบาท) โดยทีข่าดทุนทางภาษีดงักล่าวอาจสามารถนําไปลดยอดกบักําไรทางภาษีในอนาคตตามปีที่

หมดประโยชน์ทางภาษ ีดงัน้ี 

ปีท่ีหมดประโยชน์ทางภาษี งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 
   

พ.ศ. 2564 62,513,081 53,390,602 

พ.ศ. 2565 219,953,530 210,429,201 

พ.ศ. 2566 308,083,865 291,765,982 

พ.ศ. 2567 420,051,182 410,500,432 

 1,010,601,658 966,086,217 

 

23 เจ้าหน้ีค่าก่อสร้างและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หน้ีค่าก่อสรา้งและเงนิประกนัผลงาน 18,153,132 6,993,242 7,500 7,500 

เจา้หน้ีอื่น 48,235,144 72,557,019 832,285 5,957,523  

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

เงนิปันผลคา้งจ่าย 105,884,814 - 105,884,814 - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอื่นๆ 82,017,753 82,657,365 43,536,308 39,753,570 

 254,290,843 199,267,433 150,510,902 45,968,588 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

83 

 

24 เงินกู้ยืม 

 

24.1 เงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 250,000,000 98,470,171 

 

การเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 วเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 98,470,171 98,794,277 

รายการทีเ่ป็นเงนิสด:   

เงนิกูย้มืเพิม่ 1,330,000,000 150,000,000 

ส่วนลดตัว๋เงนิจ่าย (2,370,387) (4,076,860) 

จ่ายคนืเงนิกูย้มื (1,180,000,000) (150,000,000) 
   

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด:   

ตดัจําหน่ายส่วนลดตัว๋เงนิจ่าย 3,900,216 3,752,754 

ราคาตามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 250,000,000 98,470,171 

 

เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิประกอบด้วยตัว๋สญัญาใช้เงนิที่ออกให้กบัสถาบนัการเงนิ จํานวน 250 ล้านบาท 

มอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.95 ต่อปี ซึง่มกํีาหนดชาํระคนืในวนัที ่28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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24 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

24.2 หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

 

มลูค่าปัจจุบนัของหน้ีสนิตามสญัญาเช่ามรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ครบกําหนดภายในไม่เกนิ 1 ปี 28,895,457 7,195,003 8,233,557 2,720,032 

ครบกําหนดเกนิ 1 ปีแตไ่ม่เกนิ 5 ปี 309,524,936 13,280,673 12,298,150 5,259,640 

 338,420,393 20,475,676 20,531,707 7,979,672 

 

การเปลีย่นแปลงของสญัญาเชา่สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 
เจ้าหน้ี 

สญัญาเช่า 

ดอกเบีย้จ่าย 

รอตดับญัชี 

หน้ีสินตาม 

สญัญาเช่า 
    

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

รายการทีเ่ป็นเงนิสด:    

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

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด:    

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

   ดอกเบีย้ตดัจําหน่าย - 427,081 427,081 

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

    

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 21,517,295 (1,041,619) 20,475,676 

การจดัประเภทรายการใหม่จากการนํามาตรฐาน 

   รายงานทางการเงนิใหม่มาถอืปฏบิตั ิ(หมายเหต ุ4) 

 

286,293,642 

 

(61,531,286) 

 

224,762,356 

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ(ปรบัปรุงใหม)่ 307,810,937 (62,572,905) 245,238,032 

รายการทีเ่ป็นเงนิสด:    

   จ่ายชาํระ (34,081,298) - (34,081,298) 

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด:    

   ซือ้เพิม่ 102,884,422 (33,128,071) 69,756,351 

   การยกเลกิสญัญา (1,156,381) 5,868 (1,150,513) 

   การไดม้าซึง่บรษิทัย่อย 71,033,288 (25,810,003) 45,223,285 

   ดอกเบีย้ตดัจําหน่าย - 8,462,455 8,462,455 

   ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น 5,439,234 (467,153) 4,972,081 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 451,930,202 (113,509,809) 338,420,393 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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24 เงินกู้ยมื (ต่อ) 

 

24.2 หน้ีสินตามสญัญาเช่า (ต่อ) 

 

การเปลีย่นแปลงของสญัญาเชา่สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เจ้าหน้ี 

สญัญาเช่า 

ดอกเบีย้จ่าย 

รอตดับญัชี 

หน้ีสินตาม 

สญัญาเช่า 
    

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

รายการทีเ่ป็นเงนิสด:    

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

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด:    

   ดอกเบีย้ตดัจําหน่าย - 353,440 353,440 

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

    

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 8,424,418 (444,746) 7,979,672 

การจดัประเภทรายการใหม่จากการนํามาตรฐาน 

   รายงานทางการเงนิใหมม่าถอืปฏบิตั ิ(หมายเหตุ 4) 

 

17,584,028 

 

(1,234,143) 

 

16,349,885 

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ(ปรบัปรุงใหม่) 26,008,446 (1,678,889) 24,329,557 

รายการทีเ่ป็นเงนิสด:    

   จ่ายชาํระ (8,502,143) - (8,502,143) 

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด:    

   เช่าเพิม่ 4,211,520 (414,134) 3,797,386 

   ดอกเบีย้รอตดัจําหน่าย - 906,907 906,907 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 21,717,823 (1,186,116) 20,531,707 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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24 เงินกู้ยมื (ต่อ) 
 

24.3 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึกําหนด     

   ชาํระภายในหน่ึงปี 2,443,767,344 737,755,685 2,144,265,435 272,894,555 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึกําหนด     

   ชาํระเกนิ 1 ปี แตไ่ม่เกนิ 5 ปี 4,172,879,911 3,453,869,298 337,164,964 2,240,180,868 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึกําหนด     

   ชาํระเกนิ 5 ปี 2,105,700,428 2,282,565,092 57,220,886 50,879,734 

 8,722,347,683 6,474,190,075 2,538,651,285 2,563,955,157 

 

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินคํ้าประกันโดยการจํานําและโอนสิทธิบัญชีเงนิฝากธนาคารของกลุ่มกิจการ  

การจํานองและจํานําทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งและเครื่องจกัรของกลุ่มกจิการ การโอนสทิธเิรยีกรอ้งตามสญัญาของโครงการ

ทัง้หมดของกลุ่มกจิการ การจํานําหุน้ของบรษิทัย่อยบางส่วน การจํานําหุน้ของบรษิทัทีถ่อืโดยบรษิทั พ.ี เอม็. เอน็เนอรย์ี ่

จํากดั หุน้ของบรษิทัย่อย และสทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผลจากบรษิทัย่อย และการร่วมคา้ และคํ้าประกนัโดยบรษิทั 
 

ภายใตส้ญัญาเงนิกู ้กลุ่มกจิการต้องปฏบิตัติามเงื่อนไขทางการเงนิบางประการทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญา เช่น การจ่ายเงนิปันผล

การลดทุนเรอืนหุน้ การควบหรอืรวมกจิการกบันิตบิุคคลอืน่ การดํารงอตัราสว่นหน้ีสนิต่อส่วนของเจา้ของและอตัราสว่น

ความสามารถในการชาํระหน้ีใหเ้ป็นไปตามสญัญา เป็นตน้ 
 

การเคลื่อนไหวสาํหรบัเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 วเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาตามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 6,474,190,075 6,359,875,341 2,563,955,157 2,238,668,459 

รายการทีเ่ป็นเงนิสด:     

เงนิกูย้มืเพิม่ 3,155,668,685 909,770,842 370,000,000 548,192,531 

ค่าธรรมเนียมทางการเงนิ (85,136,624) (9,519,560) (1,012,500) (1,734,500) 

การจ่ายคนืเงนิกูย้มื (1,095,850,251) (942,089,214) (501,434,656) (203,166,050) 
     

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด:     

การไดม้าซึง่บรษิทัย่อย (หมายเหต ุ36) 174,292,767 270,157,262 - - 

การขายบรษิทัย่อย (113,340,552) - - - 

ตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงนิ 17,703,069 28,118,005 4,302,816 5,495,536 

ผลตา่งจากอตัราแลกเปลีย่น 194,820,514 (142,122,601) 102,840,468 (23,500,819) 

ราคาตามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 8,722,347,683 6,474,190,075 2,538,651,285 2,563,955,157 
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24 เงินกู้ยมื (ต่อ) 

 

24.3 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (ต่อ) 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืระยะยาวตามสญัญา ณ วนัทีใ่นงบการเงนิมดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 

พ.ศ. 2562 

ร้อยละ  
     

สกลุเงิน อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้ลอยตวั อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้ลอยตวั 
     

เยน - TIBOR + 1.22 ถงึ 3.00 - TIBOR + 1.22 ถงึ 3.00 

บาท 3.25 อตัราดอกเบีย้ฝากประจํา + 3.35 

THBFIX + 3.50 

MLR - 1.95 

- อตัราดอกเบีย้ฝากประจํา + 3.35 

THBFIX + 3.50 

MLR - 0.50 ถงึ 1.95 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 

พ.ศ. 2562 

ร้อยละ  
     

สกลุเงิน อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้ลอยตวั อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้ลอยตวั 
     

เยน - TIBOR + 3.00 - TIBOR + 3.00 

บาท 3.25 MLR - 1.95 - MLR - 0.50 ถงึ 1.95 

 

24.4 วงเงินกู้ยมื 

 

กลุ่มกจิการและบรษิทัมวีงเงนิกูย้มืทีย่งัไม่ไดเ้บกิออกมาใชด้งัต่อไปน้ี 

 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

อตัราดอกเบีย้ลอยตวั      

   ครบกําหนดเกนิ 1 ปี พนับาท 105,350 178,874 400 400 

      

 พนัเยน 601,115 601,115 601,115 601,115 

อตัราดอกเบีย้คงที ่      

   ครบกําหนดเกนิ 1 ปี พนับาท 4,966 4,966 - - 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

88 

 

24 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

24.5 หุ้นกู้  

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

ส่วนของหุน้กูท้ีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี - 949,800,983 

ส่วนของหุน้กูท้ีถ่งึกําหนดชาํระเกนิ 1 ปี แตไ่ม่เกนิ 5 ปี 3,444,096,320 2,345,024,775 

 3,444,096,320 3,294,825,758 

 

การเคลื่อนไหวของหุน้กู ้ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 วเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 3,294,825,758 2,997,595,996 

รายการทีเ่ป็นเงนิสด:   

ออกหุน้กู้ 1,099,600,000 2,350,000,000 

หุน้กูค้รบกําหนด (950,000,000) (2,050,000,000) 

ค่าธรรมเนียมการออกหุน้กูร้อตดับญัช ี (2,850,000) (5,287,500) 

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด:   

ตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียมการออกหุน้กู ้ 2,520,562 2,517,262 

ราคาตามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 3,444,096,320 3,294,825,758 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัมหุีน้กูท้ีอ่อกอยู่ชนิดระบุชื่อผูถ้อื ประเภทไม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั จํานวน 

2,350,000 หุน้ และ 1,099,600 หุน้ ซึ่งมอีตัราดอกเบี้ยคงทีร่อ้ยละ 4.50 โดยชําระดอกเบี้ย ทุกๆ 3 เดอืน และ 6 เดอืน

ตลอดอายุหุน้กู้ ตามลําดบั หุน้กู้มมีูลค่าที่ตราไวจํ้านวน 1,000 บาท หุ้นกู้มูลค่า 2,350 ล้านบาท และ 1,099.60 ล้าน

บาทครบกําหนดชาํระคนืในวนัที ่22 ตุลาคม พ.ศ. 2565 และ 21 เมษายน พ.ศ. 2566 ตามลําดบั 
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24 เงินกู้ยมื (ต่อ) 

 

24.6 มูลค่ายติุธรรม 

 

ราคาตามบญัชแีละมลูค่ายุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยาว มดีงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 ราคาตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม 

 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 309,524,936 245,238,032 310,596,362 238,155,841 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 6,278,580,339 5,736,434,390 9,386,425,888 6,277,087,595 

หุน้กู ้ 3,444,096,320 3,294,825,757 3,419,264,566 3,313,923,268 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม 

 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 12,298,150 24,329,557 15,100,807 20,076,883 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 394,385,850 2,563,955,157 383,241,228 2,574,542,377 

หุน้กู ้ 3,444,096,320 3,294,825,758 3,419,264,566 3,313,923,268 

 

มูลค่ายุติธรรมของเงนิกู้ยืมส่วนที่หมุนเวยีนมมีูลค่าเท่ากบัราคาตามบญัชี เน่ืองจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม่มี

สาระสาํคญั  

 

มลูค่ายุตธิรรมของเงนิกูย้มืส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีนคาํนวณจากกระแสเงนิสดในอนาคตซึง่คดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้เงนิกู้ยมื

ทีอ่ตัรารอ้ยละ 1.88 ถงึรอ้ยละ 3.71 (พ.ศ. 2562 : อตัรารอ้ยละ 1.88 ถงึรอ้ยละ 5.64) และอยู่ในขอ้มูลระดบั 2 ของลําดบัชัน้

มลูค่ายุตธิรรม 
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24 เงินกู้ยมื (ต่อ) 

 

24.7 อตัราดอกเบีย้ 

 

อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ  รอ้ยละ 2.34 - 4.89 รอ้ยละ 3.76 - 6.44 รอ้ยละ 4.15 - 4.20 รอ้ยละ 3.76 

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ รอ้ยละ 1.88 - 3.71 รอ้ยละ 1.88 - 5.64 รอ้ยละ 3.34 - 3.42 รอ้ยละ 3.17 - 5.64 

หุน้กู ้ รอ้ยละ 4.58 รอ้ยละ 4.58 รอ้ยละ 4.58 รอ้ยละ 4.58 

 

25 หน้ีสินอนุพนัธ ์

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ - หมุนเวยีน - - 

สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ย - ไม่หมุนเวยีน 58,355,907 - 

รวมสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 58,355,907 - 

 

มลูค่ายุตธิรรมของสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้อยู่ในมลูค่ายุตธิรรมระดบั 2 ของลําดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม โดยคาํนวณจาก

มลูค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตโดยอา้งองิจากเสน้อตัราผลตอบแทน (Yield curve) ทีส่งัเกตได ้

 

การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดของเงินกู้ยมืระยะยาว 

 

เพื่อเป็นการป้องกนัความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ยลอยตวัในสกุลเงนิเยน กลุ่มกิจการทําสญัญาแลกเปลี่ยน

อตัราดอกเบี้ยกบัสถาบนัการเงนิในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2560 โดยมจํีานวนเงนิต้น 1,243.16 ล้านบาท และแลกเปลี่ยนอตัรา

ดอกเบีย้ลอยตวัเป็นอตัราดอกเบีย้แบบคงทีจ่นถงึปี พ.ศ. 2580 

 

ส่วนทีไ่ม่มปีระสทิธผิลจากการป้องกนัความเสีย่งกระแสเงนิสดจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน อย่างไรกต็าม บรษิทัไม่มสี่วนทีไ่ม่มี

ประสทิธิผลสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 สําหรบัการเปลีย่นแปลงมูลค่ายุติธรรรมของส่วนทีม่ปีระสทิธิผลจะ

รบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
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25 หน้ีสินอนุพนัธ ์(ต่อ) 

 

ตารางดา้นล่างแสดงการกระทบยอดของการป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด 

 

 งบการเงินรวม 

 บาท 
  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 - 

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงาน  

   ทางการเงนิใหม่มาถอืปฏบิตั ิ(หมายเหต ุ4) 47,852,258 

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ(ปรบัปรุงใหม่) 47,852,258 

บวก การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืป้องกนั   

       ความเสีย่งรบัรูใ้นกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น 8,119,989 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 2,383,660 
  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 58,355,907 

 

26 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

งบแสดงฐานะการเงนิ   

ผลประโยชน์บําเหน็จบํานาญ   

   หน้ีสนิในงบแสดงฐานะการเงนิ 17,371,256 13,521,825 
   

กําไรหรอืขาดทนุทีร่วมอยู่ในกําไรจากการดําเนินงาน   

   เน่ืองจากผลประโยชน์บําเหน็จบํานาญ 3,849,431 5,959,136 
   

การวดัมลูค่าใหม ่   

   ผลประโยชน์บําเหน็จบํานาญ - 2,873,219 
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26 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

รายการเคลื่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีกํ่าหนดไวร้ะหว่างปีมดีงัน้ี 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 13,521,825 8,606,509 

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 3,626,307 2,511,169 

ตน้ทุนบรกิารในอดตี - 3,213,871 

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย้ 223,124 234,096 

การวดัมลูค่าใหม ่   

   ขาดทนุทีเ่กดิขึน้จากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมตทิางการเงนิ - 2,873,219 

จ่ายชาํระผลประโยชน์ - (3,917,039) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 17,371,256 13,521,825 

 

ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   

อตัราคดิลด  รอ้ยละ 1.65 รอ้ยละ 1.65 

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 4.00 รอ้ยละ 4.00 

 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 
 

 การเปลี่ยนแปลง ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้

 ในข้อสมมติ การเพ่ิมขึ้นของขอ้สมมติ การลดลงของข้อสมมติ 

 
พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 

พ.ศ. 2562 

ร้อยละ 

พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 

พ.ศ. 2562 

ร้อยละ 

พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 

พ.ศ. 2562 

ร้อยละ 
       

อตัราคดิลด 1 1 ลดลง 11.10 ลดลง 11.53  เพิม่ขึน้ 13.18 เพิม่ขึน้ 13.68  

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 1 1 เพิม่ขึน้ 13.81 เพิม่ขึน้ 13.21 ลดลง 11.83 ลดลง 11.39 

 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอ้างองิจากการเปลีย่นแปลงขอ้สมมต ิขณะทีใ่หข้อ้สมมตอิื่นคงที ่ในทางปฏบิตัสิถานการณ์

ดงักล่าวยากทีจ่ะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมตอิาจมคีวามสมัพนัธ์กนั ในการคํานวณการวเิคราะห์ความอ่อนไหว

ของภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีกํ่าหนดไวท้ีม่ตี่อการเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกบั (มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั

โครงการผลประโยชน์ทีกํ่าหนดไว้คํานวณด้วยวธิีคดิลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ณ วนัสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน) ในการคาํนวณหน้ีสนิบําเหน็จบํานาญทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

วธิกีารและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นการจดัทําการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงจากปีก่อน 
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26 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 

กลุ่มกิจการมคีวามเสีย่งในหลาย ๆ ดา้นทีเ่กี่ยวข้องกบัโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่กําหนดไว ้โดยความเสี่ยงที่มี

นัยสาํคญัมดีงัต่อไปน้ี 

 

การเปลี่ยนแปลงในอตัราผลตอบแทน 

   ทีแ่ทจ้รงิของพนัธบตัร 

อตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของพนัธบตัรรฐับาล ทีล่ดลงจะทําใหห้น้ีสนิของ 

   โครงการเพิม่สงูขึน้ 
  

ความเสีย่งจากภาวะเงนิเฟ้อ ภาระผกูพนัโครงการบําเหน็จบํานาญบางส่วนไดผ้กูอยู่กบัภาวะเงนิเฟ้อ  

   โดยเงนิเฟ้อทีเ่พิม่ขึน้จะทําใหม้ภีาระหน้ีสนิเพิม่ขึน้  

 

ระยะเวลาถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คอื 24.38 ปี (พ.ศ. 2562 : 26.15 ปี) 

 

การวเิคราะหก์ารครบกําหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุทีไ่ม่มกีารคดิลด: 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ บาท บาท บาท บาท บาท 
      

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 - 117,079 1,029,252 223,284,445 224,430,776 
      

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 117,079 409,672 752,438 223,151,587 224,430,776 

 

27 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ทุนท่ีออก    

 ทุนจดทะเบียน และชาํระแล้ว ทุนท่ีออก ส่วนเกิน  

 จาํนวนหุ้น จาํนวนหุ้น และชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น รวม 

 สามญั สามญั บาท บาท บาท 
      

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 2,450,250,000 1,905,749,580 1,905,749,580 727,554,273 2,633,303,853 

การลดทุน (1,116,225,294) - - - - 

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

การใชส้ทิธใินการซื้อหุน้เพิม่ทุน      

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

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

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 2,477,474,454 2,117,716,281 2,117,716,281 1,045,504,325 3,163,220,606 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 หุ้นจดทะเบียนทัง้หมดได้แก่หุ้นสามญั 2,477,474,454 หุ้น (พ.ศ. 2562 : 2,477,474,454 หุ้น)  

ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (พ.ศ. 2562 : หุ้นละ 1 บาท) โดยมหุีน้สามญัจํานวน 2,117,716,281 หุ้นที่ได้ออกและชําระเต็ม

มลูค่าแลว้ (พ.ศ. 2562 : 2,117,716,281 หุน้) 
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28 สาํรองตามกฎหมาย 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที ่1 มกราคม 81,303,726 63,972,012 67,603,094 50,894,012 

จดัสรรระหว่างปี 25,454,173 17,331,714 12,487,860 16,709,082 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 106,757,899 81,303,726 80,090,954 67,603,094 

 

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งสาํรองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธหิลงัจาก

หกัส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าสาํรองน้ีจะมมีูลค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน สํารองน้ีไมส่ามารถ

นําไปจ่ายเงนิปันผลได ้

 

29 รายได้อ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ค่าเช่ารบั 1,025,100 974,799 1,025,100 974,799 

กําไรจากการจําหน่ายทรพัยส์นิ 3,281 21,887 3,281 21,887 

ดอกเบีย้รบั 797,169 1,756,685 16,836,996 6,463,021 

กําไรทีร่บัรูจ้ากการจําหน่ายเงนิลงทนุ 

   ในหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ 218,977 1,472,295 218,977 1,472,296 

เงนิชดเชยความเสยีหายทีไ่ดร้บัจากบรษิทัประกนั - 12,055,207 - - 

กําไรจากการซื้อธุรกจิในราคาตํ่ากว่ามลูค่ายุตธิรรม - 56,004,450 - - 

รายไดอ้ืน่ 10,467,824 20,431,321 505,569 821,501 

 12,512,351 92,716,644 18,589,923 9,753,504 
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30 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

รายการบางรายการทีร่วมอยู่ในกําไรจากการดําเนินงาน สามารถแยกตามลกัษณะไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิเดอืนและค่าแรง และผลประโยชน์อืน่ของพนักงาน 159,273,659 149,811,557 140,435,542 127,969,732 

ค่าเสื่อมราคา 367,174,627 298,300,124 13,291,571 8,722,027 

ค่าตดัจําหน่าย 56,268,674 43,154,725 2,062,100 2,144,434 

(กําไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น 97,952,615 5,414,481 (75,635,864) 194,165,264 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 2,159,016 14,050,854 - - 

ขาดทุนจากการจําหน่าย/ตดัจําหน่าย 16,792,429 548,712 (35,990) - 

ค่าธรรมเนียมทางดา้นวชิาชพี 214,705,547 136,496,042 30,175,554 25,127,095 

ค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษาโรงไฟฟ้า 25,024,512 26,575,317 - 120 

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 894,980 - 894,980 - 

 

31 ต้นทุนทางการเงิน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ดอกเบีย้จ่ายสถาบนัการเงนิ 313,545,207 122,280,333 269,908,871 190,444,053 

ค่าธรรมเนียมเงนิกู้ธนาคาร 15,095,345 20,202,368 10,019,748 8,072,796 

ดอกเบีย้จ่ายหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 12,087,764 4,708,820 906,907 353,440 

 340,728,316 147,191,521 280,835,526 198,870,291 

 

32 ภาษีเงินได้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 2,067,311 3,114,945 - - 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(หมายเหต ุ22) (1,893,081) 1,785,395 (1,654,307) 1,832,206 

การปรบัปรุงจากงวดก่อน - 172,781 - - 

 174,230 5,073,121 (1,654,307) 1,832,206 
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32 ภาษีเงินได้ (ต่อ) 

 

ภาษีเงนิได้สําหรบักําไรก่อนหกัภาษีของกลุ่มกิจการมยีอดจํานวนเงนิทีแ่ตกต่างจากการคํานวณกําไรทางบญัชคีูณกบัอตัราภาษ ี

โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

กําไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษี 418,980,931 803,815,620 204,170,426 118,650,315 
     

ภาษคีาํนวณจากอตัราภาษีรอ้ยละ 20     

   (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 20) 83,796,186 160,763,124 40,834,085 23,730,063 

ผลกระทบ :     

   ผลตา่งของอตัราภาษใีนต่างประเทศ 12,395,452 (1,244,335) - - 

   ผลการดําเนินงานของการร่วมคา้สุทธจิากภาษี (128,666,709) (131,903,537) - - 

   ภาษเีงนิไดท้ีไ่ดร้บัยกเวน้ตามบตัร 

      ส่งเสรมิการลงทุน (58,065,402) (51,358,005) - - 

   รายไดท้ีถ่อืเป็นรายไดต้ามประมวลรษัฎากร 14,307,703 24,116,157 12,644,887 22,324,668 

   รายไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภาษี (108,634) (115,552) (98,140,017) (123,791,563) 

   ค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถหกัภาษี 9,447,470 8,709,627 1,725,325 3,154,361 

   ค่าใชจ่้ายทีม่สีทิธหิกัภาษีไดเ้พิม่ขึน้ (10,630,573) (8,939,732) (6,390,517) (7,515,615) 

   ขาดทุนทางภาษทีีไ่ม่ไดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย ์     

      ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 64,282,318 82,642,581 48,006,596 82,100,086 

   การใชข้าดทุนทางภาษทีีผ่่านมาซึง่ยงัไม่รบัรู ้ (285,827) (9,270,320) - - 

   ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบั     

      ผลแตกตา่งชัว่คราวทีร่บัรูเ้มื่อเริม่แรก 

      และทีก่ลบัรายการ (430,284) 1,785,395 (334,666) 1,832,206 

   กําไร(ขาดทุน)ทีย่งัไม่รบัรูซ้ึง่เกดิจากรายการ     

      ระหว่างกนั 14,132,530 (70,285,063) - - 

   การปรบัปรุงจากงวดก่อน - 172,781 - - 

ภาษเีงนิได ้ 174,230 5,073,121 (1,654,307) 1,832,206 
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33 กาํไรต่อหุ้น 
 

กําไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐานคาํนวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุทธทิีเ่ป็นส่วนของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทั และจํานวนหุน้สามญัถวั

เฉลีย่ถ่วงน้ําหนักทีอ่อกจําหน่ายและชาํระแลว้ในระหว่างปี  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ส่วนแบง่กําไรสาํหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้     

   ของบรษิทั (บาท) 421,428,545 774,584,221 205,824,733 116,818,109 

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก 

   ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (หุน้) 2,117,716,281 1,950,465,843 2,117,716,281 1,950,465,843 

กําไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทตอ่หุน้) 0.20 0.40 0.10 0.06 
 

บรษิทัไม่มหุีน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดในระหว่างปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 
 

34 การส่งเสริมการลงทนุ 
 

กลุ่มกจิการได้รบัสทิธพิเิศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนตามบตัรส่งเสรมิการลงทุน จํานวนทัง้สิน้ 34 ฉบบั 

สําหรบักจิการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ และเชื้อเพลงิชวีมวล โดยสทิธพิเิศษดงักล่าวรวมถึงการไดร้บัยกเวน้อากร 

ขาเขา้สาํหรบัเครื่องจกัร การไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลสําหรบักําไรสุทธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ

เป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการนัน้ (วนัเริม่จําหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย)์ 
 

รายได้จากการขายและรายได้เงนิอุดหนุนส่วนเพิม่ราคารบัซื้อไฟฟ้าของกลุ่มกิจการ และบรษิัทย่อย ที่แสดงอยู่ในงบกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 เป็นรายไดท้ีเ่กดิจากกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ

การลงทุนเฉพาะกจิการทีต่ัง้อยู่ในประเทศไทยตามรายละเอยีดในขอ้มลูจําแนกตามส่วนงานทีเ่ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 9 
 

35 เงินปันผล 
 

พ.ศ. 2563 
 

เมื่อวนัที ่25 มนีาคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรรมการบรษิัทวาระพิเศษ ได้มมีติอนุมตัิให้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจาก 

ผลการดําเนินงานปี พ.ศ. 2562 และกําไรสะสม ให้แก่ผูถ้ือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงนิ 254 ล้านบาท โดยจ่าย

ใหก้บัผูถ้อืหุน้ในวนัที ่20 เมษายน พ.ศ. 2563 
 

เมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ไดม้มีตใิหจ่้ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานงวด 

มกราคม ถึง กนัยายน พ.ศ. 2563 ให้แก่ผูถ้ือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงนิ 106 ล้านบาท โดยจ่ายให้กบัผู้ถอืหุ้น 

ในวนัที ่8 มกราคม พ.ศ. 2564 
 

พ.ศ. 2562 
 

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

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

 

วนัที ่12 มถุินายน พ.ศ. 2563 โซล่าร์ วซิิเบิล ตกลงซื้อหุน้สามญัของบรษิัท บีพ ีเทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จํากดั จํานวน 8,000 หุน้ 

คิดเป็นร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน เพื่อให้ได้มาซึ่งกิจการที่มีสญัญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงเพื่อขายให้กับลูกค้าเอกชน 

(Private PPA) ของโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ําในเขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุร ี 

การซื้อเงนิลงทุนดงักล่าวถือเป็นการซื้อสนิทรพัย์ ในขณะเดยีวกนัมผีูซ้ื้ออกีรายหน่ึงซึง่เป็นบุคคลภายนอกแสดงความตัง้ใจที ่

จะซื้อหุน้ของ บพี ีเทรดดิง้ อกีรอ้ยละ 20 ทีเ่หลอื 

 

ในเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2563 ผูซ้ื้อที่เป็นบุคคลภายนอกรายดงักล่าวไดย้กเลกิการซื้อหุน้ของ บีพ ีเทรดดิ้ง รอ้ยละ 20 ที่เหลือ 

ดงันัน้ โซล่าร ์วซิเิบลิ จงึตกลงซือ้หุน้ทัง้หมดของ บพี ีเทรดดิง้ ในราคา 67.24 ลา้นบาท 

 

ตารางต่อไปน้ีสรุปสิง่ตอบแทนทีจ่่ายซื้อ บรษิทั บพี ีเทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จํากดั และจํานวนสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีไ่ดม้าซึ่งรบัรู ้

ณ วนัทีซ่ือ้สนิทรพัย ์

 

ส่ิงตอบแทนท่ีจ่าย บาท 
  

เงนิสด 27,600,000 

ค่าหุน้คา้งชาํระ 39,635,324 

ส่ิงตอบแทนทัง้หมด 67,235,324 

 

มูลค่าท่ีรบัรู ้ณ วนัท่ีซ้ือสาํหรบัสินทรพัยท่ี์ได้มาและหน้ีสินท่ีรบัมา บาท 

  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 734,943 

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 381 

สทิธใินสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 66,500,000 

รวม 67,235,324 

 

ค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซื้อบรษิัทย่อยจํานวน 24.75 ล้านบาท รบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการบรหิารในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็

รวมสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

กลุ่มกจิการไดช้าํระค่าหุน้คา้งชาํระจํานวน 39.64 ลา้นบาทแลว้ เมือ่วนัที ่31 สงิหาคม พ.ศ. 2563 
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36 การซ้ือธรุกิจ (ต่อ) 

 

เมื่อวนัที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 โซล่าร์ วิซิเบิล ตกลงซื้อหุ้นสามญัของบรษิทั เอิร์ธ เอนเนอร์จี ซิสเต็มส์ จํากดั จํานวน 

1,000,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ในราคา 56.69 ล้านบาท เพื่อใหไ้ด้มาซึ่งกิจการที่ดําเนินธุรกิจในโครงการ

ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์แบบตดิตัง้บนพื้นดนิทีม่ขีนาดกําลงัการผลติรวม 5 เมกะวตัต์ ซึ่งดําเนินการโดยบรษิทัย่อย

ชื่อ บรษิทั มาร ์โซล่าร ์จํากดั การซื้อเงนิลงทุนดงักล่าวถอืเป็นการซือ้ธุรกจิ 

 

ตารางต่อไปน้ีสรุปสิง่ตอบแทนทีจ่่ายซื้อ บรษิทั เอริ์ธ เอนเนอรจ์ ีซสิเตม็ส ์จํากดัและบรษิัทย่อย และจํานวนสนิทรพัย์และหน้ีสนิ 

ทีไ่ดม้าซึง่รบัรู ้ณ วนัรวมธุรกจิ 

 

ส่ิงตอบแทนท่ีจ่าย บาท 
  

เงนิสด 56,688,363 

ส่ิงตอบแทนทัง้หมด 56,688,363 

 

มูลค่าท่ีรบัรู้ ณ วนัท่ีซ้ือสาํหรบัสินทรพัยท่ี์ได้มาและหน้ีสินท่ีรบัมา บาท 
  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 28,237 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอืน่ 9,514,929 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 1,513,632 

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระผกูพนัระยะยาว 17,986,240 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 182,200,000 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 3,300,000 

สทิธใินสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 123,000,000 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 4,766,070 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่ (2,990,662) 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (95,482,624) 

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น (494,134) 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า (45,223,285) 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (174,292,767) 

ประมาณการหน้ีสนิการรือ้ถอนสนิทรพัย ์ (1,311,360) 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (1,431,699) 

สนิทรพัยท์ีส่ามารถระบุไดสุ้ทธ ิ 21,082,577 

ค่าความนิยม 35,605,786 

รวม 56,688,363 

 

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการซื้อบรษิัทย่อยจํานวน 8.35 ล้านบาท รบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในการบรหิารในงบการเงนิรวมสําหรบัปี

สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

รายได้และกําไรสุทธิของบรษิัท มาร์ โซล่าร์ จํากดั ตัง้แต่วนัที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ไดถู้ก

รวมอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม เป็นจํานวน 14 และ 0.3 ลา้นบาท ตามลําดบั 
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37 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  

 

กิจการและบุคคลที่มีความสมัพนัธ์กับบรษิัท ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหน่ึงหรอืมากกว่าหน่ึงแห่ง  

โดยที่บุคคลหรอืกิจการนัน้มีอํานาจควบคุมบรษิัท หรอืถูกควบคุมโดยบรษิัท หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนักับบรษิัท 

รวมถึงบริษัทที่ดําเนินธุรกิจการลงทุน บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท  

บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสทิธิออกเสยีงของบรษิัทซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญเหนือกิจการ 

ผูบ้รหิารสําคญัรวมทัง้กรรมการและพนักงานของบรษิทัตลอดจนสมาชกิในครอบครวัทีใ่กล้ชดิกบับุคคลเหล่านัน้ กิจการและ

บุคคลทัง้หมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 

 

ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึง่อาจมขีึน้ไดต้้องคํานึงถงึรายละเอยีดของความสมัพนัธ์

มากกว่ารปูแบบความสมัพนัธต์ามกฎหมาย 

 

บรษิัทถูกควบคุมโดยบรษิัท พี.เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศไทย บรษิัทใหญ่ดงักล่าวถือหุ้นในบรษิัทคดิเป็น

จํานวนร้อยละ 37 จํานวนหุ้นที่เหลือร้อยละ 63 ถือโดย บรษิัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) บรษิัท ซิโน-ไทย  

เอน็จเีนียริง่ แอนด์ คอนสตรคัชัน่ จํากดั (มหาชน) และบุคคลทัว่ไป รายละเอยีดเงนิลงทุนในการร่วมคา้และเงนิลงทุนในบรษิทั

ย่อยทีส่าํคญัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 15 และขอ้ 16 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการทีม่สีาระสาํคญักบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

37.1 รายได้จากการขายและบริการ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัย่อย     

   รายไดค่้าบรหิารจดัการ - - 64,330,000 48,314,135 

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

   เงนิปันผลรบั - - - 11,830,055 

 - - 66,010,000 61,824,190 
     

การร่วมค้า     

   รายไดค่้าบรหิารจดัการ 46,978,170 44,741,114 46,978,170 44,741,114 

   รายไดค่้าเชา่ 453,600 453,600 453,600 453,600 

   เงนิปันผลรบั 45 56 490,700,087 606,550,052 

 47,431,815 45,194,770 538,131,857 651,744,766 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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37 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการทีม่สีาระสาํคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 

 

37.2 ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากการซ้ือ/ขายสินค้าและบริการ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการ     

   ท่ีเก่ียวข้องกนั (หมายเหตุ 13)     

    บรษิทัย่อย - - 79,928,541 95,015,432 

    การร่วมคา้ 4,256,449 4,053,761 4,256,449 4,053,761 

 4,256,449 4,053,761 84,184,990 99,069,193 

     

เงินปันผลค้างรบั (หมายเหตุ 13)     

   การร่วมคา้ 88,900,016 153,300,027 88,900,016 153,300,027 

     

ลูกหน้ีจากการจาํหน่ายเงินลงทุน      

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

 

ลูกหน้ีจากการจําหน่ายเงนิลงทุนเกดิจากการจดัโครงสรา้งเงนิลงทุนภายใตก้ลุ่มกจิการ  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจ้าหน้ีค่าหุ้นค้างชาํระ      

   บรษิทัย่อย - - 249,995 249,995 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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37 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการทีม่สีาระสาํคญักบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 

 

37.3 เงินให้กู้ยมืระยะสัน้แก่บริษทัยอ่ย  

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย - 701,000,825 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยสามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

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

รายการทีเ่ป็นเงนิสด:   

เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ระหว่างปี 41,300,000 488,000,000 

เงนิรบัชาํระคนืระหว่างปี (69,450,000) (67,287,107) 

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด:   

หกักลบเงนิกูย้มื (หมายเหตุ 37.5) (22,500,000) - 

โอนไปเงนิใหกู้ย้มืระยะยาว (หมายเหตุ 37.4) (650,350,825) (55,000,000) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ - 701,000,825 

 

ในระหว่างปีบรษิัทหกักลบเงนิให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บรษิัทย่อยกบัเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบรษิัทย่อยแห่งเดยีวกนัจํานวน 

22.50 ลา้นบาท (หมายเหตุ 37.5) 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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37 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการทีม่สีาระสาํคญักบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 

 

37.4 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อยทีถ่งึกําหนดรบัชําระภายในหน่ึงปี 81,140,000 61,600,000 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อยทีถ่งึกําหนดรบัชําระเกนิหน่ึงปี 6,133,449,798 5,004,151,459 

 6,214,589,798 5,065,751,459 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อยสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

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

รายการทีเ่ป็นเงนิสด:   

เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ระหว่างปี 619,772,929 1,018,162,498 

รบัชาํระคนืระหว่างปี (292,168,628) (161,816,773) 

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด:   

โอนมาจากเงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้ (หมายเหตุ 37.3) 650,350,825 55,000,000 

ผลตา่งจากอตัราแลกเปลีย่น 170,883,213 (179,062,694) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 6,214,589,798 5,065,751,459 

 

เงนิใหกู้้ยมืระยะยาวแก่บรษิทัย่อยอยูใ่นรูปสญัญาใหกู้ย้มืในสกุลเงนิเยนและสกุลเงนิบาท โดยไม่มกีารคดิดอกเบีย้ และ 

คดิดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ 4.3 และ 6.0 ต่อปี ตามลําดบั ซึ่งมกํีาหนดชําระคนืเมื่อทวงถามและมกํีาหนดชําระคนืภายในปี 

พ.ศ. 2564 ถงึ พ.ศ. 2571 ตามลําดบั 

 

ผูบ้รหิารไม่มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเรยีกคนืเงนิให้กู้ยมืประเภทชําระคนืเมื่อทวงถามภายใน 12 เดอืนขา้งหน้าจงึจดัประเภท

เป็นเงนิใหกู้ย้มืระยะยาว 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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37 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการทีม่สีาระสาํคญักบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 

 

37.5 เงินกู้ยมืระยะสัน้จากบริษทัยอ่ย 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย - 22,500,000 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อยสามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

มลูค่าตามบญัชตีน้งวด 22,500,000 22,500,000 

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด:   

หกักลบเงนิกูย้มื (หมายเหตุ 37.3) (22,500,000) - 

มลูค่าตามบญัชสีิน้งวด - 22,500,000 

 

37.6 ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญัของกิจการ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 39,210,338 40,090,999 22,281,141 24,527,887 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,575,687 1,389,182 1,575,687 1,389,182 

 40,786,025 41,480,181 23,856,828 25,917,069 

 

38 หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

 

การคํา้ประกนั 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีหนังสอืคํ้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบรษิัทและบรษิัทย่อย

คงเหลอืจํานวน 6 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562 : 6 ลา้นบาท) ซึง่เกีย่วเน่ืองกบัภาระผกูพนัในการปฏบิตังิานบางประการตามปกตธุิรกจิ 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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39 ภาระผกูพนั  

 

39.1 ภาระผกูพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

ภาระผกูพนัทีเ่ป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิซึง่ยงัไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงัน้ี 

 

  
  งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ   

    31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

  สกลุเงิน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
        

โรงไฟฟ้า บาท 106,724,300 - 

โรงไฟฟ้า ดอลลารส์หรฐั 40,986,702 400 

โรงไฟฟ้า เยน 14,773,350,000 - 

 

39.2 สญัญาขายไฟฟ้า 

 

ในประเทศ 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมสีญัญาขายไฟฟ้า กบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (“กฟภ”) และการไฟฟ้านครหลวง 

(“กฟน”) จํานวน 34 สญัญา (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 33 สญัญา) ปัจจุบนักลุ่มกจิการไดดํ้าเนินการผลติและจําหน่าย

ไฟฟ้าแลว้ ตามทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญาขายไฟฟ้าจํานวน 33 สญัญา สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

 
  

ระบบผลิต

กระแสไฟฟ้า 

 

 

บริษทั 

 

จาํนวน 

สญัญา 

กาํลงั 

การผลิต 

เมกะวตัต์ 

 

อตัราขายไฟฟ้า 

(บาทต่อกิโลวตัต ์- ชัว่โมง) 

 

 

อายสุญัญา 
       

ดําเนินการผลติ

และจําหน่าย

ไฟฟ้า 

ระบบผลติไฟฟ้า

จากพลงังาน

หมุนเวยีน 

บรษิทั 1 4.5 ขายปริมาณไฟฟ้าในส่วนที่ไม่เกิน

รบัเข้า อตัรา 4.21 บาท สําหรบัช่วง 

Peak และ 2.63 บาท  สําหรับ ช่วง 

Off-peak และปรมิาณไฟฟ้าในส่วนที่

เกินรบัเข้า อตัรา 4.22 บาท สําหรบั

ช่วง Peak และ 2.36 บาท สําหรับ

ช่วง Off-peak และบริษัทได้รบัการ

สนับสนุนเพิม่ราคาขายไฟฟ้าจํานวน 

8 บาท เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตัง้แต่

วนัจําหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์

อายสุญัญา 5 ปีและ

ต่อสญัญาอตัโนมตัิ

ทุก 5 ปี จนกว่า 

จะมกีารยุตสิญัญา 

ดําเนินการผลติ

และจําหน่าย

ไฟฟ้า 

ระบบผลติไฟฟ้า

จากพลงังาน

แสงอาทติยท์ี่

ตดิตัง้บนพืน้ดนิ 

กจิการที่

ควบคุม 

ร่วมกนั 

10 80 ขายปริมาณไฟฟ้าในส่วนที่ไม่เกิน

รบัเขา้ อัตรา 4.21 บาท สําหรบัช่วง 

Peak และ 2.63 บาท สําหรับ ช่วง 

Off-peak และปรมิาณไฟฟ้าในส่วนที่

เกินรบัเขา้ อัตรา 4.22 บาท สําหรบั

ช่วง Peak และ 2.36 บาท สําหรับ

ช่วง Off-peak และบริษัทได้รบัการ

สนับสนุนเพิม่ราคาขายไฟฟ้าจํานวน 

6.50 บ าท  เป็ น ระย ะ เวล า  10 ปี 

นั บตั ้งแต่ วัน จํ าห น่ าย ไฟ ฟ้ า เชิ ง

พาณิชย ์

อายุสญัญา 5 ปีและ

ต่อสญัญาอตัโนมตัิ

ทุก 5 ปี จนกว่า 

จะมกีารยุตสิญัญา 
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39 ภาระผกูพนั (ต่อ) 

 

39.2 สญัญาขายไฟฟ้า (ต่อ) 

 

ในประเทศ (ต่อ) 

 
  

ระบบ 

ผลิตกระแสไฟฟ้า 

 

 

บริษทั 

 

จาํนวน 

สญัญา 

กาํลงั 

การผลิต 

เมกะวตัต์ 

 

อตัราขายไฟฟ้า 

(บาทต่อกิโลวตัต์ - ชัว่โมง) 

 

 

อายสุญัญา 

ดําเนินการผลติ

และจําหน่าย

ไฟฟ้า 

ระบบผลติไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทติย์

ทีต่ดิตัง้บนหลงัคา 

บรษิทั

ย่อย 

14 14 ขายไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) 

ในอตัรา 6.16 บาท 

อายุสญัญา 25 ปี

นับตัง้แต่วนัจําหน่าย

ไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์

ดําเนนิการผลติ

และจําหน่าย

ไฟฟ้า 

ระบบผลติไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติย์

ทีต่ดิตัง้บนพืน้ดนิ 

บรษิทั

ย่อย 

3 8 ขายไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) 

ในอตัรา 5.66 บาท 

อายสุญัญา 25 ปี

นับตัง้แต่วนัจําหน่าย

ไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์

ดําเนินการผลติ

และจําหน่าย

ไฟฟ้า 

ระบบผลติไฟฟ้า 

จากชวีมวล 

บรษิทั

ย่อย 

1 4.6 ขายไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) 

ในอัตรา 4.27 บาท และ Feed-in Tariff 

(FiT) Premium ใน อั ต รา  0.30 บ า ท 

เป็ นระยะเวลา 8 ปี  นั บตั ้งแต่  วัน

จําหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์

อายุสญัญา 20 ปี 

นับตัง้แต่วนัจําหน่าย

ไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์

ดําเนินการผลติ

และจําหน่าย

ไฟฟ้า 

ระบบผลติไฟฟ้า 

จากชวีมวล 

บรษิทั

ย่อย 

2 17.6 ขายไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) 

ในอัตรา 4.27 บาท และ Feed-in Tariff 

(FiT) Premium ใน อั ต รา  0.30 บ าท 

เป็ นระยะเวลา  8 ปี  นั บตั ้งแ ต่ วัน

จําหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์

อายุสญัญา 15 ปี  

4 เดอืน นับตัง้แต่ 

วนัจําหน่ายไฟฟ้า 

เชงิพาณิชย ์

ดําเนนิการผลติ

และจําหน่าย

ไฟฟ้า 

ระบบผลติไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติย์

ทีต่ดิตัง้บนพืน้ดนิ 

บรษิทั

ย่อย 

1 5 ขายไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) 

ในอตัรา 4.12 บาท 

อายสุญัญา 25 ปี

นับตัง้แต่วนัจําหน่าย

ไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์

ดําเนินการผลติ

และจําหน่าย

ไฟฟ้า 

ระบบผลติไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติย์

ทีต่ดิตัง้บนพื้นดนิ 

บรษิทั

ย่อย 

1 8 ขายปริมาณไฟฟ้าในส่วนที่ไม่เกิน

รบัเข้า อตัรา 4.18 บาท สําหรบัช่วง 

Peak และ 2.60 บาท  สําหรับ ช่วง 

Off-peak และปรมิาณไฟฟ้าในส่วนที่

เกินรบัเข้า อตัรา 4.22 บาท สําหรบั

ช่วง Peak และ 2.36 บาท สําหรับ

ช่วง Off-peak และบริษัทได้รบัการ

สนับสนุนเพิม่ราคาขายไฟฟ้าจํานวน 

8 บาท เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตัง้แต่

วนัจําหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์

อายุสญัญา 1 ปี และ

ต่อสญัญาอตัโนมตัิ

ทุก 1 ปี จนกว่าจะมี

การยุตสิญัญา 

อยู่ระหว่างการ

พฒันา และ

กอ่สรา้ง 

ระบบผลติไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติย์

แบบลอยน้ํา 

บรษิทั

ย่อย 

1 8 รบัซื้อไฟฟ้าแบบ Time of Use Rate 

(TOU) ตามอตัราค่าไฟฟ้า และค่า FT 

ทีก่ารไฟฟ้าสว่นภูมภิาคกําหนด 

อายุสญัญา 25 ปี 

นับตัง้แต่วนัจําหน่าย 

ไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์
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39 ภาระผกูพนั (ต่อ) 

 

39.2 สญัญาขายไฟฟ้า (ต่อ) 

 

ต่างประเทศ 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อยในประเทศญีปุ่่ นมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัหน่วยงานทีร่บัซื้อไฟฟ้าจํานวน  

7 สญัญา ทีไ่ดดํ้าเนินการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าแล้ว (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 7 สญัญา) และมใีบอนุญาตและสทิธ ิ

ในการพฒันาใหไ้ดใ้บอนุญาตในการซื้อขายไฟฟ้ากบัหน่วยงานรบัซือ้ไฟฟ้าจํานวน 1 สญัญา ทีย่งัไม่ไดดํ้าเนินการผลติ

และจําหน่ายไฟฟ้า (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 1 สญัญา) สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

 
 

 

ระบบ 

ผลิตกระแสไฟฟ้า 

 

 

บริษทั 

 

จาํนวน 

สญัญา 

กาํลงัการ

ผลิต 

เมกะวตัต์ 

 

อตัราขายไฟฟ้า 

(เยนต่อกิโลวตัต ์- ชัว่โมง) 

 

 

อายสุญัญา 

ดําเนินการผลติ

และจําหน่าย

ไฟฟ้า 

ระบบผลติไฟฟ้า

จากพลงังาน

แสงอาทติยท์ี่ตดิตัง้

บนพืน้ดนิ 

บรษิทัยอ่ย 

 

7 21.74 ขายไฟฟ้าแบบ Feed-in 

Tariff(FiT) ในอตัรา  

32-36 เยน 

อายุสญัญา 20 ปี ตัง้แต่ 

วนัจําหน่ายไฟฟ้า 

เชงิพาณิชย์ 

อยู่ระหว่าง 

การพฒันา  

และก่อสรา้ง 

ระบบผลติไฟฟ้า

จากพลงังาน

แสงอาทติยท์ี่ตดิตัง้

บนพืน้ดนิ 

บรษิทัย่อย 1 154.98 ขายไฟฟ้าแบบ Feed-in  

Tariff(FiT) ในอตัรา  

36 เยน 

ตัง้แต่วนัจําหน่ายไฟฟ้า

เชงิพาณิชยจ์นสิน้สุดในปี  

พ.ศ.2583 

 

39.3 สญัญาและภาระผกูพนัอ่ืน ๆ 

 

ก) การร่วมคา้มภีาระผกูพนัตามสญัญาบรหิารจดัการกบัผูร่้วมคา้อื่น เป็นจํานวนเงนิ 6 ล้านบาทตอ่ปี สญัญาดงักล่าว

มอีายุ 10 ปี นับตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 โดยค่าบรหิารจดัการดงักล่าวจะปรบัเพิม่ขึน้ปีละครัง้ตามอตัรา

ทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญา ซึ่งในระหว่างปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 การร่วมคา้มค่ีาบรหิารจดัการทีร่บัรูเ้ป็น

ค่าใช้จ่ายภายใต้สญัญาดังกล่าวเป็นจํานวน 4 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 4 ล้านบาท) (ตามสัดส่วนของบริษัท 

ทีม่ใีนการร่วมคา้ดงักล่าว) 

 

ข) การร่วมคา้มภีาระผูกพนัตามสญัญาบรกิารเดนิเครื่องและบํารุงรกัษาโรงไฟฟ้าจํานวนเจด็แห่งกบับรษิทัแห่งหน่ึง

เป็นจํานวนเงิน 9 ล้านบาทต่อปี สัญญาดังกล่าวมีอายุ 10 ปีนับตัง้แต่วันเริ่มจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์ 

ซึง่ในระหว่างปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 การร่วมคา้มค่ีาบรกิารเดนิเครื่องและซ่อมบํารุงรกัษาโรงไฟฟ้า

ทีร่บัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายภายใตส้ญัญาดงักล่าว เป็นจํานวนเงนิ 5 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562 : 5 ลา้นบาท) (ตามสดัสว่นของ

บรษิทัทีม่ใีนการร่วมคา้ดงักล่าว) 

 

ค) การร่วมค้ามภีาระผูกพนัตามสญัญาบรกิารเดนิเครื่องและบํารุงรกัษาโรงไฟฟ้าจํานวนสามแห่งกบับรษิัทแห่งหน่ึง

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

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 การร่วมคา้มค่ีาบรหิารเดนิเครื่องและบํารุงรกัษาโรงไฟฟ้าทีร่บัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายภายใต้

สญัญาดงักล่าวเป็นจํานวนเงนิ 5 ล้านบาทต่อปี (พ.ศ. 2562 : 5 ล้านบาทต่อปี) (ตามสดัส่วนของบรษิัททีม่ ีในการ 

ร่วมคา้ดงักล่าว) 
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39 ภาระผกูพนั (ต่อ) 

 

39.3 สญัญาและภาระผกูพนัอ่ืน ๆ (ต่อ) 

 

ง) บรษิทัย่อยมภีาระผูกพนัตามสญัญาบรกิารเดนิเครื่องและบํารุงรกัษาโรงไฟฟ้าจํานวนสองแห่งกบับรษิทัแห่งหน่ึง 

เป็นจํานวนเงนิ 44 ล้านบาทต่อปีต่อโรงไฟฟ้า สญัญาดงักล่าวมอีายุ 5 ปี นับตัง้แต่วนัเริม่จําหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์

ซึง่ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 บรษิทัมค่ีาใชจ่้ายทีร่บัรูต้ามสญัญาดงักล่าวเป็นจํานวนเงนิ 44 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 

44 ลา้นบาท) 

 

จ) บรษิัทย่อยมภีาระผูกพนัตามสญัญาบรกิารเดนิเครื่องและบํารุงรกัษาโรงไฟฟ้าจํานวนหน่ึงแห่งกบับรษิทัแห่งหน่ึง 

เป็นจํานวนเงนิ 18 ล้านบาทต่อปีต่อโรงไฟฟ้า สญัญาดงักล่าวมอีายุ 5 ปี นับตัง้แต่วนัเริม่จําหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์

ซึง่ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 บรษิทัมค่ีาใชจ่้ายทีร่บัรูต้ามสญัญาดงักล่าวเป็นจํานวนเงนิ 18 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 

18 ลา้นบาท) 

 

40 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในรายงานข้อมูลทางการเงิน 

 

สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 

บรษิัทไดท้ําสญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าสําหรบัการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนสําหรบัการจ่ายคนื

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิเป็นจํานวนเงนิ 220 ล้านเยน เทยีบเท่าจํานวนเงนิ 62.92 ล้านบาท ในเดอืนกุมภาพนัธ ์

พ.ศ. 2564 

 


