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ความเหน็ 
 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบรษิัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด 

(มหาชน) (บรษิัท) และบรษิทัย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิัท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ

ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกจิการ รวมถงึกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสําหรบัปีสิ้นสุด

วนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

 

งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 

• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

• งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  

• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิ้นสุด

วนัเดยีวกนั  

• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 

• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบญัชทีีส่ําคญัและหมายเหตุ

เรื่องอื่น ๆ 

 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ

ของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจาก

กลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีกํ่าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรบัผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ  

ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบัญชทีี่ข้าพเจ้าได้รบัเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ ์

ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 

 



 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องสําคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ที่มนัียสําคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของข้าพเจา้ในการตรวจสอบ   

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการสาํหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดร้ะบุเรื่องการดอ้ยค่าของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และไดนํ้าเรือ่ง

น้ีมาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 

ทัง้น้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากสาํหรบัเรื่องน้ี  
 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

การด้อยค่าของทีดิ่น อาคารและอปุกรณ์ 
 

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 ประมาณการทาง

บัญชีที่สําคัญและข้อสมมติฐาน และหมายเหตุประกอบงบ

การเงนิขอ้ 17 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์   
 

ก่อนปีพ.ศ. 2564 ผูบ้รหิารประเมนิการดอ้ยค่าของทีด่นิ อาคาร

และอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งในส่วนงานโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้น 

(หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่หยุดดําเนินงานและ

บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่ารวมจํานวน 545.92 ล้านบาทในงบ

แสดงฐานะทางการเงนิรวม 
 

ในปี พ.ศ. 2564 ผู้บรหิารพจิารณาเปลี่ยนวตัถุประสงค์ในการ

ใช้สินทรัพย์ดังกล่าว และตัดสินใจเลิกใช้งานสินทรัพย์บาง

รายการที่ไม่สามารถนําไปใชร่้วมกบัโรงไฟฟ้าอื่นได ้จงึบนัทกึ

ขาดทุนการด้อยค่าสนิทรพัย์เพิม่จํานวน 154.56 ล้านบาท ทํา

ให้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของสินทรัพย์คงเหลือมีจํานวนรวม 

44.89 ลา้นบาท  
 

ผู้บรหิารคํานวณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รบัคืนของสินทรพัย์

คงเหลือด้วยวธิีมูลค่าจากการใช้ ซึ่งการคํานวณมูลค่าจากการ

ใช้ขึ้นอยู่กับความสําเร็จของแผนการดําเนินงาน และใช ้     

ดุลยพนิิจที่สําคญัของผูบ้รหิารในการกําหนดตวัแปรต่างๆ ทีใ่ช้

ในการประเมนิมูลค่า เช่น  รายได้ อตัราการเตบิโต อตัรากําไร

ขัน้ตน้และอตัราคดิลดทีใ่ชใ้นการทําประมาณการกระแสเงนิสด 
 

ข้าพเจ้าให้ความสําคัญในเรื่องน้ีเน่ืองจากมูลค่าที่คาดว่าจะ

ได้รบัคืนซึ่งต้องอาศัยดุลยพินิจที่สําคัญของผู้บริหารในการ

กําหนดตวัแปรตา่งๆ  

 

วธิกีารตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถงึเรื่องดงัต่อไปนี้  

 

• ทําความเขา้ใจและประเมนิวธิกีารจดัทําประมาณการกระแส

เงนิสดในอนาคตทีจ่ดัทําขึน้โดยผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการ  

• เปรียบเทียบประมาณ การกระแสเงินสดดังกล่ าวกับ

งบประมาณที่ได้รบัการอนุมตัิจากประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย

การเงนิของกลุ่มกจิการ 

• สอบถามผู้บรหิารในเชิงทดสอบเกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่

สําคัญที่ใช้ในการจัดทําประมาณการกระแสเงินสด เช่น 

รายได้ อตัราการเติบโตของรายได้ อตัรากําไรขัน้ต้น และ

อัตราคิดลด โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลกับอุตสาหกรรม 

รวมถงึความสาํเรจ็ของแผนการดําเนินงาน 

• ให้ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินราคาในสํานักงานเดียวกับ

ขา้พเจา้ ประเมนิความสมเหตุสมผลของอตัราการคดิลดทีใ่ช้

ในการทําประมาณการกระแสดเงนิสดคดิลดในอนาคต  

 

จากการปฏิบัติงานตามวิธีการข้างต้น สมมติฐานที่สําคัญที่

ผู้บริหารของกลุ่มกิจการใช้มีความสมเหตุสมผลตามหลักฐาน

สนับสนุนและเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมใน

ปัจจุบนั 

 

  

 

 

 



 

ข้อมูลอ่ืน  
 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบตอ่ขอ้มูลอื่น 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 ความเสีย่ง 

ทีไ่ม่พบขอ้มูลทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสีย่งที่เกิดจากขอ้ผดิพลาด 

เน่ืองจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดง

ขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิีการตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ 

แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีก่รรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัช ีและการเปิดเผย

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัทําขึน้โดยกรรมการ  

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสีําหรบัการดําเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลกัฐานการสอบ

บญัชทีี่ได้รบั และประเมนิว่ามีความไม่แน่นอนที่มสีาระสําคญัที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด 

ข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้า 

ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสําคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยให้ขอ้สงัเกต

ถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ 

ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ไดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงาน

ของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกจิการและบรษิัทต้อง

หยุดการดําเนินงานต่อเน่ือง  

• 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 ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง 

สมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว  

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

 

 

 

 

 

นันทิกา  ล้ิมวิริยะเลิศ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7358 

กรุงเทพมหานคร 
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9 849,068,198 883,246,238 79,388,743 124,974,583

เงินฝากธนาคารที�มีข้อจํากัดในการเบิกใช้ระยะสั�น 10 9,124,751 13,747,528 9,124,751 9,096,416

สินทรัพย์ทางการเงินที�วัดมูลค่าตาม

วิธีราคาทุนตัดจําหน่าย 11 467,589 466,660 467,589 466,660

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 12 371,513,189 340,859,233 327,699,310 185,268,566

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย

ที�ถึงกําหนดรับชําระภายในหนึ�งปี 36.3 - - 78,520,000 81,140,000

สินค้าคงเหลือ 26,301,577 22,804,726 - -

ภาษีมูลค่าเพิ�มรอขอคืน 71,076,712 105,116,659 - -

ภาษีซื�อที�ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 419,219,001 270,518,463 288,825 602,510

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 13 3,153,152 17,660,703 2,884,447 16,621,284

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,749,924,169 1,654,420,210 498,373,665 418,170,019

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที�มีข้อจํากัดในการเบิกใช้ระยะยาว 10 46,236,784 42,349,359 1,050,000 2,300,000

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 36.3 - - 5,830,077,641 6,133,449,798

ลูกหนี�จากการจําหน่ายเงินลงทุน 36.2 - - 1,383,683,149 1,383,683,149

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 15 - - 1,199,149,897 1,199,149,897

เงินลงทุนในการร่วมค้า 14 2,049,707,165 1,992,688,021 350,000,130 350,000,130

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 16 101,930,512 102,892,513 89,977,885 89,977,885

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 10,463,170,193 10,018,472,757 89,744,639 251,569,722

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 18 302,291,711 325,646,578 22,597,270 30,342,972

ค่าความนิยม 19 48,539,794 50,855,042 - -

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 20 4,885,480,446 4,945,269,597 3,356,774 5,120,131

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 21 22,021,077 21,733,866 - -

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 37,614,540 22,450,747 19,812,429 2,661,544

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 17,956,992,222 17,522,358,480 8,989,449,814 9,448,255,228

รวมสินทรัพย์ 19,706,916,391 19,176,778,690 9,487,823,479 9,866,425,247

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ ______________________________________     กรรมการ ______________________________________

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 23.1 230,000,000 250,000,000 230,000,000 250,000,000

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 22 152,265,624 254,290,843 45,074,890 150,510,902

เจ้าหนี�ค่าสิทธิในสัญญาซื�อขายไฟฟ้า

ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 842,823 795,875 - -

หนี�สินตามสัญญาเช่า

ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 23.2 29,091,881 28,895,457 7,989,350 8,233,557

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว

ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 23.3 600,855,831 2,443,767,344 331,320,868 2,144,265,435

ส่วนของหุ้นกู้ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 23.5 2,348,497,958 - 2,348,497,958 -

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 5,536,865 1,985,053 - -

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 38,948,970 70,925,130 12,704,537 5,853,596

รวมหนี�สินหมุนเวียน 3,406,039,952 3,050,659,702 2,975,587,603 2,558,863,490

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนี�ค่าสิทธิในสัญญาซื�อขายไฟฟ้า 24,933,727 25,776,550 - -

หนี�สินตามสัญญาเช่า 23.2 288,316,598 309,524,936 4,861,779 12,298,150

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 23.3 8,393,802,259 6,278,580,339 1,854,568,747 394,385,850

หุ้นกู้ 23.5 1,098,310,884 3,444,096,320 1,098,310,884 3,444,096,320

หนี�สินทางการเงิน 24 50,463,036 58,355,907 - -

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 25 21,559,034 17,371,256 21,559,034 17,371,256

31,114,679 29,027,161 2,721,982 2,652,516

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 21 42,924,412 43,981,714 3,557,083 4,688,555

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

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 9,951,496,629 10,206,786,183 2,985,651,509 3,875,564,647

รวมหนี�สิน 13,357,536,581 13,257,445,885 5,961,239,112 6,434,428,137

ประมาณการหนี�สินการรื�อถอนสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

7



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

   หุ้นสามัญจํานวน 2,477,474,454 หุ้น 

   มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 26 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 26 2,117,716,281 2,117,716,281 2,117,716,281 2,117,716,281

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 26 1,045,504,325 1,045,504,325 1,045,504,325 1,045,504,325

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 27 130,022,093 106,757,899 91,877,074 80,090,954

ยังไม่ได้จัดสรร 3,250,080,099 2,865,346,957 271,486,687 188,685,550

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ (193,942,988) (218,023,703) - -

รวมส่วนของเจ้าของของบริษัทใหญ่ 6,349,379,810 5,917,301,759 3,526,584,367 3,431,997,110

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม - 2,031,046 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 6,349,379,810 5,919,332,805 3,526,584,367 3,431,997,110

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 19,706,916,391 19,176,778,690 9,487,823,479 9,866,425,247

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้จากการขายและให้บริการ 1,308,508,946 1,322,349,502 - -

รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ�มราคารับซื�อไฟฟ้า 166,241,916 161,007,323 - -

รายได้ค่าบริหารจัดการ 49,327,078 47,092,170 194,993,395 112,988,170

รวมรายได้ 1,524,077,940 1,530,448,995 194,993,395 112,988,170

ต้นทุนขายและบริการ (1,075,242,834) (1,023,345,198) (111,285,345) (88,822,385)

กําไรขั�นต้น 448,835,106 507,103,797 83,708,050 24,165,785

เงินปันผลรับ 58 45 597,387,947 490,700,087

รายได้อื�น 28 9,871,559 12,290,093 15,040,495 18,367,665

กําไร(ขาดทุน)อื�น 29 87,087,217 (100,438,213) (8,467,729) 75,854,841

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     (348,776,071.000) (302,580,018) (262,525,052) (124,082,426)

ต้นทุนทางการเงิน 31 (338,316,401.000) (340,728,316) (246,979,275) (280,835,526)

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 14 642,919,195 643,333,543 - -

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 501,620,663 418,980,931 178,164,436 204,170,426

ภาษีเงินได้ 32 (8,635,487) (174,230) 1,131,472 1,654,307

กําไรสําหรับปี 492,985,176 418,806,701 179,295,908 205,824,733

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี

รายการที�จะจัดประเภทรายการใหม่เป็นกําไรหรือ

  ขาดทุนในภายหลัง :

   ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 14,285,513 311,585,026 - -

   การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

     สัญญาอนุพันธ์เพื�อป้องกันความเสี�ยง 24 8,009,244 (8,119,989) - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 515,279,933 722,271,738 179,295,908 205,824,733

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกําไรสําหรับปี

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 492,705,987 421,428,545 179,295,908 205,824,733

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 279,189 (2,621,844) - -

492,985,176 418,806,701 179,295,908 205,824,733

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 514,958,378 724,564,481 179,295,908 205,824,733

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 321,555 (2,292,743) - -

515,279,933 722,271,738 179,295,908 205,824,733

กําไรต่อหุ้น 33

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 0.23 0.20 0.08 0.10

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

การป้องกัน

ทุนเรือนหุ้น จัดสรรแล้ว - การเปลี�ยนแปลง ความเสี�ยง รวม ส่วนได้เสีย

ที�ออกและ ส่วนเกินมูลค่า สํารอง สัดส่วนใน การแปลงค่า กระแสเงินสด ส่วนของเจ้าของ ที�ไม่มีอํานาจ

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมาต้นปี ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 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 27 -                   -   25,454,173 (25,454,173) - - - - -                    -   

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

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

ยอดคงเหลือสิ�นปี 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

ยอดยกมาต้นปี ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 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

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี

ลงทุนเพิ�มในบริษัทย่อยโดยซื�อหุ้นจากส่วนได้เสีย

ที�ไม่มีอํานาจควบคุม - - - - 1,828,324 - - 1,828,324 (2,352,601) (524,277)

จัดสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย 27 -  - 23,264,194 (23,264,194) - - - - - -

เงินปันผลที�เป็นเงินสด 35 - - - (84,708,651) - - - (84,708,651) - (84,708,651)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี - - - 492,705,987 - 14,243,147 8,009,244 514,958,378 321,555 515,279,933

ยอดคงเหลือสิ�นปี ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 2,117,716,281 1,045,504,325 130,022,093 3,250,080,099 (16,464,051) (129,515,934) (47,963,003) 6,349,379,810 - 6,349,379,810

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม

ส่วนของเจ้าของของบริษัทใหญ่

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

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ทุนเรือนหุ้น จัดสรรแล้ว

ที�ออกและ ส่วนเกินมูลค่า สํารอง

เรียกชําระแล้ว หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

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

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี

จัดสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย 27 - - 12,487,860 (12,487,860) -

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี - - - 205,824,733 205,824,733

ยอดคงเหลือสิ�นปี 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

ยอดยกมาต้นปี ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 2,117,716,281 1,045,504,325 80,090,954 188,685,550 3,431,997,110

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี

จัดสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย 27 - - 11,786,120 (11,786,120) -

เงินปันผลที�เป็นเงินสด 35 - - - (84,708,651) (84,708,651)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี - - - 179,295,908 179,295,908

ยอดคงเหลือสิ�นปี ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 2,117,716,281 1,045,504,325 91,877,074 271,486,687 3,526,584,367

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 501,620,663 418,980,931 178,164,436 204,170,426

รายการปรับปรุง

ค่าเสื�อมราคา 30 370,438,422 367,174,627 15,935,584 13,291,571

ค่าตัดจําหน่าย 30 60,124,835 56,268,674 2,006,997 2,062,100

ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น 7,605,020 894,980 7,605,020 894,980

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 14 (642,919,195) (643,333,543) - -

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 25 4,304,857 3,849,431 4,304,857 3,849,431

ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง 11,174,854 215,236,293 67,718,928 (87,607,908)

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 29 - (218,977) - (218,977)

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 30 154,562,421 637,220 154,562,421 -

ตัดจําหน่ายอุปกรณ์ 30 4,598,100 21,592,803 - 20,170

กําไรจากการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขสัญญาเงินกู้ 29 (60,451,325) - (60,451,325) -

(กําไร)ขาดทุนจากการขายบริษัทย่อย 29 (104,410,828) 2,704,575 - -

ตัดจําหน่ายภาษีหัก ณ ที�จ่าย 198,854 5,922 - -

เงินปันผลรับ (58) (45) (597,387,947) (490,700,087)

ดอกเบี�ยรับ 28 (442,201) (797,169) (13,855,736) (16,836,996)

ต้นทุนทางการเงิน 31 338,316,401 340,728,316 246,979,275 280,835,526

ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม 19 2,315,248 1,521,796 - -

647,036,068 785,245,834 5,582,510 (90,239,764)

การเปลี�ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 24,021,529 8,575,371 (99,082,914) 39,052,833

สินค้าคงเหลือ (3,496,851) 1,224,242 - -

ภาษีมูลค่าเพิ�มรอขอคืน 34,039,947 162,301,185 - -

ภาษีซื�อที�ยังไม่ถึงกําหนดชําระ (148,700,538) (254,234,552) 313,685 52,130

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 1,858,212 70,952 (2) -

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 1,953,396 (5,849,938) (33,660) 4,685,604

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 21,508,236 (169,387,441) 1,486,461 (4,548,361)

หนี�สินหมุนเวียนอื�น (28,629,952) 44,583,687 6,850,942 561,193

จ่ายชําระผลประโยชน์พนักงาน 25 (117,079) - (117,079) -

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 549,472,968 572,529,340 (85,000,057) (50,436,365)

หัก  จ่ายภาษีเงินได้ (11,443,985) (6,877,949) (3,380,368) (2,693,404)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการดําเนินงาน 538,028,983 565,651,391 (88,380,425) (53,129,769)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

- สุทธิจากเงินที�ได้มา - (123,160,507) - -

เงินสดรับสุทธิจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 351,185,241 69,312,138 - -

เงินฝากธนาคารที�มีข้อจํากัดในการเบิกใช้(เพิ�มขึ�น)ลดลง (2,157,852) 14,993,338 1,221,665 15,882,295

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อหลักทรัพย์เพื�อค้า 11 - (520,000,000) - (520,000,000)

เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เพื�อค้า - 740,868,963 - 740,868,963

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

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

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

เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทย่อย - - - 69,450,000

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 36.3 - - (200,597,300) (619,772,929)

เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 36.3 - - 508,208,010 292,168,628

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,786,861,569) (2,659,017,870) (259,073) (2,092,130)

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 20 (848,476) (347,956) (243,640) (125,055)

รับดอกเบี�ย 446,414 802,183 10,531,059 (6,455,335)

รับเงินปันผล 549,787,997 555,100,143 549,787,939 555,100,098

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน (888,448,245) (1,921,449,568) 868,648,660 483,724,535

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงินสุทธิจาก

ค่าธรรมเนียมทางการเงิน 23.1 60,000,000 1,327,629,613 60,000,000 1,327,629,613

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 23.1 (80,000,000) (1,180,000,000) (80,000,000) (1,180,000,000)

เงินสดจ่ายคืนหนี�สินตามสัญญาเช่า 23.2 (43,236,031) (34,081,298) (9,049,409) (8,502,143)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 23.3 1,557,491,210 3,155,668,685 - 370,000,000

ค่าธรรมเนียมการได้มาเงินกู้ยืมระยะยาว 23.3 (4,539,901) (85,136,624) (4,539,901) (1,012,500)

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 23.3 (652,363,726) (1,095,850,251) (360,771,656) (501,434,656)

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้สุทธิจาก

ค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้ 23.5 - 1,096,750,000 - 1,096,750,000

เงินสดไถ่ถอนหุ้นกู้ 23.5 - (950,000,000) - (950,000,000)

ซื�อหุ้นเพิ�มในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม (524,277) - - -

เงินสดจ่ายเงินปันผล 35 (190,593,465) (254,125,002) (190,593,465) (254,125,002)

ดอกเบี�ยจ่าย (328,512,808) (323,143,553) (240,957,391) (248,718,234)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 317,721,002 1,657,711,570 (825,911,822) (349,412,922)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ�มขึ�นสุทธิ (32,698,260) 301,913,393 (45,643,587) 81,181,844

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

ผลกระทบของอัตราแลกเปลี�ยนบนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (46,655) (890,465) 57,747 (50,897)

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (1,433,125) (61,370,808) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ�นปี 849,068,198 883,246,238 79,388,743 124,974,583

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

รายการที�ไม่ใช่เงินสดที�มีสาระสําคัญมีดังนี�

ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าและซื�ออุปกรณ์ที�ยังไม่ได้ชําระเงิน 1,145,800 17,914,782 - -

โอนต้นทุนการกู้ยืมเป็นที�ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 18,499,575 66,310,662 - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บรษิัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบรษิัทมหาชนจํากัด ซึ่งจดัตัง้ขึ้นในประเทศไทย และเป็นบริษัท 

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมบีรษิทั พ.ีเอม็.เอน็เนอร์ยี ่จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศไทย

เป็นบรษิทัใหญ่ (“บรษิทัใหญ่”) มทีีอ่ยู่ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวด้งัน้ี 

 

เลขที ่725 อาคารเมโทรโพลศิ ชัน้ 19 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษิทั บรษิทัย่อยและการร่วมคา้ว่ากลุ่มกจิการ 

 

การประกอบธุรกจิของกลุ่มกจิการคอื การผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์ละพลงังานชวีมวลใหแ้ก่ภาครฐัและ

เอกชน 

 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 

 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและข้อกําหนดภายใต้

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการจดัทําขึน้โดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดมิในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงนิ ยกเวน้

สนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิบางรายการ รวมถงึตราสารอนุพนัธซ์ึง่ใชม้ลูค่ายุตธิรรมตามทีอ่ธบิายในนโยบายการบญัช ี

 

การจดัทํางบการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทยกําหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชทีีส่าํคญัและการใช้

ดุลยพินิจของผู้บริหารตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติ กลุ่มกิจการเปิดเผยเรื่องการใช ้

ดุลยพนิิจของผูบ้รหิารหรอืรายการทีม่คีวามซบัซ้อน และรายการเกี่ยวกบัขอ้สมมตฐิานและประมาณการทีม่นัียสําคญัต่องบการเงนิรวม

และงบการเงนิเฉพาะกจิการในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 7 

 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจดัทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มี

เน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกตา่งกนัใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 

 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบับปรบัปรุงมาถือปฏิบติัสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน 

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ  

 

ก) การปรบัปรงุการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพิม่เตมิหลกัการใหม่และแนวปฏบิตัิ

ในเรื่องต่อไปน้ี 

 

- การวดัมลูค่า ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิารณาในการเลอืกเกณฑก์ารวดัมลูค่า 

- การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการจดัประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น 

- เรื่องกิจการที่เสนอรายงานอาจเป็นกิจการเดียวหรอืส่วนของกิจการหรือประกอบด้วยกิจการมากกว่า 1 แห่ง  

ซึง่ไม่จําเป็นตอ้งเป็นกจิการตามกฎหมาย และ 

- การตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ 

 

กรอบแนวคิดได้ปรบัปรุงคํานิยามของสินทรพัย์และหน้ีสิน และเกณฑ์ในการรวมสินทรพัย์และหน้ีสนิในงบการเงิน 

รวมทัง้ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนขึน้ถงึบทบาทของความสามารถของฝ่ายบรหิารในการดูแลรกัษาทรพัยากรเชงิเศรษฐกจิของ

กจิการ ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนของการวดัมลูค่าในการรายงานทางการเงนิ 

 

ข) การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ ได้ให้คํานิยามของ “ธุรกิจ” ใหม่  

ซึ่งกําหนดให้การได้มาซึ่งธุรกิจต้องรวมถึงข้อมูลปัจจยันําเข้าและกระบวนการที่สําคญัเป็นอย่างน้อยซึ่งเมื่อนํามา

รวมกนัมสี่วนอย่างมนัียสําคญัทําใหเ้กดิความสามารถในการสรา้งผลผลติ รวมทัง้ปรบัปรุงคํานิยามของ “ผลผลติ” โดย

ใหค้วามสนใจในตวัของสนิคา้และบรกิารทีใ่หก้บัลูกคา้ และตดัเรื่องการอา้งองิความสามารถในการลดตน้ทนุออกไป 

 

ค) การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 เร่ือง การนําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8  

เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและข้อผิดพลาด ปรบัปรุงคํานิยามของ ”ความมี

สาระสําคญั” โดยใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและกรอบแนวคดิ และอธบิายถึง

การนําความมสีาระสาํคญัไปประยุกต์ไดช้ดัเจนขึน้ในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่1 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงขา้งต้นไม่มผีลกระทบทีม่นัียสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 

 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ 

 

กลุ่มกิจการไม่ไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุงใหม่มาถอืปฏบิตัิก่อนวนับงัคบัใช ้ผู้บรหิารของกลุ่มกจิการ 

อยู่ระหว่างประเมนิผลกระทบของการนํามาตรฐานเหล่านัน้มาใชเ้ป็นครัง้แรก 
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4 นโยบายการบญัชี 

 

4.1 การบญัชีสาํหรบังบการเงินรวม  

 

ก) บริษทัย่อย 

 

บรษิัทย่อยหมายถึงกิจการทัง้หมดทีก่ลุ่มกจิการมอีํานาจควบคุม กลุ่มกิจการมอีํานาจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจการรบัหรอื 

มสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี่ยวขอ้งกบัผูไ้ดร้บัการลงทุน และสามารถใชอ้ํานาจเหนือผูไ้ดร้บัการลงทุนเพื่อให้

ไดผ้ลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงนิของบรษิัทย่อยไวใ้นงบการเงนิรวมตัง้แต่วนัที่กลุ่มกิจการมอีํานาจ 

ในการควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิการสญูเสยีอํานาจควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้  

 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทนุในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน 

 

ข) การร่วมการงาน 

 

เงนิลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจดัประเภทเป็นการดําเนินงานร่วมกนัหรอืการร่วมคา้ โดยขึน้อยู่กบัสทิธแิละภาระผูกพนั

ตามสญัญาของผูเ้ขา้ร่วมการงานนัน้มากกว่าโครงสรา้งรปูแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน 

 

การร่วมคา้ 

 

การร่วมการงานจดัประเภทเป็นการร่วมคา้เมื่อกลุ่มกจิการมสีทิธใินสนิทรพัยส์ุทธขิองการร่วมการงานนัน้ เงนิลงทุนในการ

ร่วมคา้รบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 

 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในการร่วมคา้บนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน  

 

รายชื่อของกจิการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 14 

 

ค) การบนัทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 

กลุ่มกจิการรบัรูเ้งนิลงทุนเมื่อเริม่แรกดว้ยราคาทุน ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีจ่่ายซือ้รวมกบัตน้ทุนทางตรงของเงนิลงทุน 

 

กลุ่มกิจการจะรบัรู้มูลค่าภายหลังวนัที่ได้มาของเงินลงทุนในการร่วมค้าด้วยส่วนแบ่งกําไรหรือขาดทุนของผู้ได้รบั 

การลงทุนตามสดัส่วนทีผู่ล้งทุนมสี่วนไดเ้สยีอยู่ในกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลง

ภายหลงัการไดม้าดงักล่าวขา้งต้นจะปรบัปรุงกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุน 

 

เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในการร่วมคา้มมีูลค่าเท่ากบัหรอืเกินกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกิจการในการ

ร่วมคา้นัน้ซึง่รวมถงึส่วนไดเ้สยีระยะยาวอื่น กลุ่มกจิการจะไม่รบัรูส้่วนแบ่งขาดทุนทีเ่กนิกว่าส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้นัน้ 

เวน้แต่กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนัหรอืไดจ่้ายเงนิเพื่อชาํระภาระผูกพนัแทนการร่วมคา้ 
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ง) การเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือครองกิจการ 

 

ในกรณีทีก่ลุ่มกจิการยงัคงมอีํานาจควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มกจิการปฏบิตัติ่อรายการกบัส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม

เช่นเดยีวกนักบัรายการกบัผูเ้ป็นเจา้ของของกลุ่มกจิการ ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื้อหรอืราคาขายจากการเปลี่ยนแปลง

สัดส่วนในบริษัทย่อยกับราคาตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนที่

เปลีย่นแปลงไปจะถูกรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของ 

 

ถ้าสดัส่วนการถอืครองในการร่วมคา้ลดลง แต่กลุ่มกิจการยงัคงมอีิทธิพลอย่างมนัียสําคญัหรอืยงัคงมกีารควบคุมร่วม 

กําไรหรอืขาดทุนทีเ่คยบนัทกึไวใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นเฉพาะส่วนทีล่ดลงจะถูกโอนไปยงักําไรหรอืขาดทุน กําไร

หรอืขาดทุนจากการลดสดัส่วนการถอืครองในการร่วมคา้จะถูกรบัรูใ้นงบกําไรขาดทุน 

 

เมื่อกลุ่มกจิการสูญเสยีอํานาจควบคุม การควบคุมร่วม หรอืการมอีทิธพิลอย่างมนัียสําคญัในเงนิลงทุนนัน้ เงนิลงทุนที่

เหลอือยู่จะถูกวดัมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุตธิรรม ส่วนต่างที่เกิดขึน้จะถูกรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน มูลค่ายุตธิรรมของเงนิ

ลงทุนจะกลายเป็นมลูค่าเริม่แรกในการบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ตามสดัส่วนการถอืครองที่เหลอือยู่

เป็นเงนิลงทุนในการร่วมคา้หรอืสนิทรพัยท์างการเงนิ 

 

จ) รายการระหว่างกนัในงบการเงินรวม 

 

รายการ ยอดคงเหลอื และกําไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิระหว่างกนัในกลุ่มกจิการจะถูกตดัออก กําไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิในรายการ

ระหว่างกลุ่มกิจการกับบริษัทร่วมและการร่วมค้าจะถูกตัดออกตามสัดส่วนที่กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและ 

การร่วมค้า ขาดทุนทีย่งัไม่เกิดขึ้นจรงิในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเวน้รายการนัน้จะมี

หลกัฐานว่าเกดิจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีโ่อน 

 

4.2 การรวมธรุกิจ 

 

กลุ่มกจิการถอืปฏบิตัติามวธิซีื้อสําหรบัการรวมธุรกจิทีไ่ม่ใช่การรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั สิง่ตอบแทนที่โอนใหส้ําหรบั

การซื้อธุรกจิประกอบดว้ย 
 

- มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนไป 

- หน้ีสนิทีก่่อขึน้เพื่อจ่ายชาํระใหแ้ก่เจา้ของเดมิ 

- ส่วนไดเ้สยีในส่วนของเจา้ของทีอ่อกโดยกลุ่มกจิการ 
 

สนิทรพัยท์ีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้า หน้ีสนิ และหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้จากการรวมธุรกจิจะถูกวดัมลูค่าเริม่แรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ 
 

ในการรวมธุรกิจแต่ละครัง้ กลุ่มกิจการมทีางเลอืกทีจ่ะวดัมูลค่าของส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรม

หรอืดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธขิองผูถู้กซื้อ 

 

ผลรวมของมูลค่าสิง่ตอบแทนทีโ่อนให้และมูลค่าของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุมในผูถู้กซื้อและมูลค่ายุติธรรม ของส่วนได้เสยี

ในผู้ได้รบัการลงทุนซึ่งถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ (ในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจจากการทยอยซื้อ) ในจํานวนที่เกินกว่ามูลค่า

ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้าต้องรบัรูเ้ป็นค่าความนิยม แต่หากน้อยกว่ามลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบไุด้

ทีไ่ดม้า จะรบัรูส้่วนต่างโดยตรงไปยงักําไรหรอืขาดทุน 
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ต้นทุนทางตรงท่ีเก่ียวกบัการซ้ือธรุกิจ 

 

ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบัการซือ้ธุรกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในกําไรหรอืขาดทุน 

 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายและ/หรือได้รบั 

 

การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายและ/หรอืไดร้บัที่รบัรูไ้วเ้ป็นสนิทรพัย์หรอืหน้ีสนิ จะรบัรู้

ในกําไรหรอืขาดทุน สิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายซึง่จดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของจะไม่มกีารวดัมลูค่าใหม่  

 

การรวมธรุกิจภายใต้การควบคุมเดียวกนั 

 

กลุ่มกิจการรบัรูร้ายการการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั โดยรบัรูส้นิทรพัย์และหน้ีสนิของกิจการที่ถูกนํามารวมดว้ย

มูลค่าตามบัญชีของกิจการที่ถูกนํามารวมตามมูลค่าที่แสดงอยู่ในงบการเงนิรวมของบรษิัทใหญ่ในลําดบัสูงสุดที่ต้องจดัทํา 

งบการเงนิรวม โดยกลุ่มกจิการต้องปรบัปรุงรายการเสมอืนว่าการรวมธุรกจิไดเ้กดิขึ้นตัง้แต่วนัต้นงวดในงบการเงนิงวดก่อน 

ที่นํามาแสดงเปรยีบเทยีบหรอืตัง้แต่วนัทีก่ิจการดงักล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มกิจการ (หากเกิดขึ้นหลงัจาก 

วนัตน้งวดของงบการเงนิเปรยีบเทยีบ) 

 

ต้นทุนการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนัเป็นผลรวมของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีใ่หไ้ป หน้ีสนิทีเ่กดิขึน้หรอืรบัมา 

และตราสารทุนทีอ่อกโดยผูซ้ือ้ ณ วนัทีม่กีารแลกเปลีย่นเพื่อใหไ้ดม้าซึง่การควบคุม 

 

4.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 

ก) สกลุเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานและสกลุเงินท่ีใช้นําเสนองบการเงิน 

 

งบการเงนิแสดงในสกุลเงนิบาท ซึ่งเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดําเนินงานของกจิการและเป็นสกุลเงนิทีใ่ชนํ้าเสนองบการเงนิ

ของกจิการและกลุ่มกจิการ 

 

ข) รายการและยอดคงเหลือ 

 

รายการทีเ่ป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดําเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กิด

รายการ  

 

รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรบัหรอืจ่ายชําระที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลง 

ค่าสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน 

 

เมื่อมีการรบัรูร้ายการกําไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของ 

อตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดของกําไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้ว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นดว้ย ในทางตรงข้ามการรบัรู้

กําไรหรอืขาดทุนของรายการทีไ่ม่เป็นตัวเงนิไว้ในกําไรหรอืขาดทุน องค์ประกอบของอตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดของ 

กําไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นกําไรขาดทุนดว้ย 
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ค) กลุ่มกิจการ 

 

การแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัในกลุ่มกจิการ (ทีม่ใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกจิทีม่ภีาวะเงนิเฟ้อ

รุนแรง) ซึ่งมสีกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดําเนินงานแตกต่างจากสกุลเงนิทีใ่ชนํ้าเสนองบการเงนิไดถู้กแปลงค่าเป็นสกุลเงนิทีใ่ช้

นําเสนองบการเงนิดงัน้ี 

 

- สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิแปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ 

- รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็แปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉลีย่ และ 

- ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 

4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงนิสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  

เงนิลงทุนระยะสัน้อืน่ทีม่สีภาพคล่องสงูซึง่มอีายุไม่เกนิสามเดอืนนับจากวนัทีไ่ดม้า  

 

4.5 เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจาํกดัในการใช้ 

 

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จํากดัในการใช ้หมายถงึ เงนิฝากธนาคารทุกประเภทซึง่มเีงื่อนไขการใชจ่้ายและขัน้ตอนการเบกิถอนสําหรบั

วตัถุประสงค์เฉพาะตามข้อกําหนดของสญัญาบรหิารการเงนิ และสญัญาเงนิกู้กับสถาบันการเงนิที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อ 

แก่กลุ่มกจิการ 

 

4.6 ลูกหน้ีการค้า 

 

ลูกหน้ีการคา้แสดงถงึจํานวนเงนิที่ลูกคา้จะต้องชําระสําหรบัการขายสนิคา้และการใหบ้รกิารตามปกตธุิรกจิ ซึ่งลูกหน้ีโดยส่วนใหญ่

จะมรีะยะเวลาสนิเชื่อ 60 วนั ดงันัน้ลูกหน้ีการคา้จงึแสดงอยู่ในรายการหมุนเวยีน 

 

กลุ่มกจิการรบัรูลู้กหน้ีการคา้เมื่อเริม่แรกดว้ยจํานวนเงนิของสิง่ตอบแทนทีป่ราศจากเงื่อนไขในการไดร้บัชําระ ยกเวน้ ในกรณีที่

เป็นรายการที่มอีงค์ประกอบด้านการจดัหาเงนิทีม่นัียสําคญั กลุ่มกจิการจะรบัรูลู้กหน้ีดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของสิง่ตอบแทน และ 

จะวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายเน่ืองจากกลุ่มกจิการตัง้ใจทีจ่ะรบัชาํระกระแสเงนิสดตามสญัญา 

 

4.7 สินค้าคงเหลือ 

 

สนิคา้คงเหลอืแสดงดว้ยราคาทุนหรอืมลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า 

 

ราคาทุนของสินค้าคํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก ต้นทุนของวตัถุดิบประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงกบัการซื้อ หกัดว้ยส่วนลดทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด ค่าแรงทางตรงและค่าใชจ่้ายอื่นทางตรง  
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4.8 สินทรพัยท์างการเงิน 

 

เงนิลงทนุและสนิทรพัยท์างการเงนิอื่น 

 

ก) การจดัประเภท 

 

กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิประเภทตราสารหน้ีตามลกัษณะการวดัมูลค่า โดยพจิารณาจาก ก) โมเดลธุรกจิ

ในการบริหารสินทรพัย์ดังกล่าว และ ข) ลักษณะกระแสเงนิสดตามสัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงินต้นและ 

ดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม่ ดงัน้ี 

 

• รายการทีว่ดัมลูค่าภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม (ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผ่านกําไรหรอืขาดทุน) และ 

• รายการทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย 

 

กลุ่มกิจการจะสามารถจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารหน้ีใหม่กต็่อเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกจิในการบรหิาร

สนิทรพัยเ์ทา่นัน้ 

 

สําหรบัเงนิลงทุนในตราสารทุน กลุ่มกิจการสามารถเลือก (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) ทีจ่ะวดัมูลค่าเงนิลงทุนใน 

ตราสารทุน ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตราสารทุนทีถ่อืไวเ้พื่อคา้จะวดัมลูค่าดว้ย FVPL เท่านัน้ 

 

ข) การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 

 

ในการซื้อหรอืได้มาหรอืขายสนิทรพัย์ทางการเงนิโดยปกติ กลุ่มกิจการจะรบัรูร้ายการ ณ วนัที่ทํารายการคา้ ซึ่งเป็น

วนัทีก่ลุ่มกจิการเขา้ทํารายการซื้อหรอืขายสนิทรพัย์นัน้  โดยกลุ่มกจิการจะตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิออกเมื่อสทิธ ิ

ในการได้รบักระแสเงนิสดจากสนิทรพัย์นัน้สิ้นสุดลงหรอืได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจการได้โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นเจา้ของสนิทรพัยอ์อกไป 

 

ค) การวดัมลูค่า 

 

ในการรบัรู้รายการเมื่อเริม่แรก กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทํา

รายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั ้น สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย FVPL  

กลุ่มกจิการจะรบัรูต้น้ทุนการทํารายการทีเ่กี่ยวขอ้งเป็นค่าใชจ่้ายในกําไรหรอืขาดทุน 

 

กลุ่มกิจการจะพิจารณาสินทรพัย์ทางการเงินซึ่งมีอนุพนัธ์แฝงในภาพรวมว่าลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่า 

เขา้เงื่อนไขของการเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม่ 
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ง) ตราสารหน้ี 

 

การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหน้ีจะพจิารณาจากโมเดลธุรกจิ (Business model) ในการจดัการสนิทรพัย์ทางการเงนิ

และจากลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญา โดยจดัเป็น 3 ประเภทตามลกัษณะการวดัมลูค่า ดงัน้ี 

 

- ราคาทุนตดัจดัหน่าย: สนิทรพัยท์ีก่ลุ่มกจิการถอืไวเ้พื่อรบัชาํระกระแสเงนิสดตามสญัญาทีม่ลีกัษณะของเงนิต้นและ

ดอกเบี้ย (SPPI) จะรบัรูด้ว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย รายไดด้อกเบีย้จะรบัรู้ตามวธิีอตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิและแสดง

รวมอยู่ในรายไดอ้ื่น กําไรหรอืขาดทุนจากการตดัรายการและกําไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นจะรบัรูใ้นรายการ

กําไรหรอืขาดทุนอื่น ส่วนรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้ป็นรายการแยกต่างหาก 

 

- มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI): สนิทรพัย์ทีก่ลุ่มกจิการถอืไวเ้พื่อรบัชาํระกระแสเงนิสดตาม

สญัญาทีม่ลีกัษณะของเงนิต้นและดอกเบี้ย (SPPI) และถอืไวเ้พื่อขาย จะรบัรูด้ว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น การเปลีย่นแปลงในมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยท์างการเงนิกลุ่มน้ีจะรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

ยกเว้นรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรบัรู้เป็นรายการแยกต่างหาก รายได้ดอกเบี้ยจะรบัรู้ในส่วนของรายได้

ทางการเงนิ และกําไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นซึ่งจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนอื่น กําไรหรอืขาดทุนทีร่บัรูส้ะสม

อยู่ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะถูกจดัประเภทใหม่มายงักําไรหรอืขาดทุนเมื่อมกีารตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิ

ดงักล่าว  

 

- มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL): สนิทรพัย์ทีก่ลุ่มกิจการถือไวท้ี่ไม่เข้าเงื่อนไขการวดัมูลค่าแบบราคาทุน

ตัดจําหน่าย และมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จะถูกรบัรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน  

โดยกําไรหรอืขาดทุนจากการวดัมลูค่าภายหลงัการรบัรูเ้ริม่แรกจะแสดงรวมอยู่ในกําไรหรอืขาดทุนอื่น 

 

กลุ่มกจิการโอนจดัประเภทตราสารหน้ีเมื่อโมเดลธุรกจิ (Business model) ในการจดัการสนิทรพัยท์างการเงนิเปลี่ยนไปเท่านัน้ 

 

จ) การดอ้ยค่า 

 

กลุ่มกจิการตอ้งพจิารณาและรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ โดยรวมการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต 

(Forward looking) ของสนิทรพัย์ทางการเงนิที่เป็นตราสารหน้ีที่วดัมูลค่าดว้ยวธิมีูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

และดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย ซึง่วธิกีารวดัมูลค่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่านัน้ขึน้อยู่กบัว่ามกีารเพิม่ขึน้ของความเสีย่ง

ดา้นเครดติของสนิทรพัย์หรอืไม่ ยกเวน้การดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา และลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 

ซึง่กลุ่มกจิการเลอืกใชว้ธิกีารอย่างง่ายในการพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

กลุ่มกิจการไดป้ฏบิตัิตามวธิีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการวดัมูลค่าเริม่แรกของลูกหน้ีการค้าโดยประมาณ 

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุของลูกหน้ี 

 

ขาดทนุจากการดอ้ยค่า (กลบัรายการการดอ้ยค่า) รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนซึง่รวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 
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4.9 สญัญาเช่า 

 

สญัญาเช่า - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 

 

กลุ่มกิจการรบัรู้สญัญาเช่าเมื่อกลุ่มกิจการสามารถเข้าถึงสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่า เป็นสนิทรพัย์สทิธิการใช้ และหน้ีสนิตาม

สญัญาเช่า โดยค่าเช่าที่ชําระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชําระหน้ีสนิและต้นทุนทางการเงนิ โดยต้นทุนทางการเงนิจะรบัรู้ในกําไร

หรือขาดทุนตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่จากยอดหน้ีสินตามสัญญาเช่าที่คงเหลืออยู่ กลุ่มกิจการ 

คดิค่าเสื่อมราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใชต้ามวธิเีสน้ตรงตามอายุทีส่ ัน้กว่าระหว่างอายุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลาการเช่า 

 

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของค่าเช่าจ่าย ซึง่ประกอบไปดว้ย 

 

• ค่าเช่าคงทีส่ทุธดิว้ยเงนิจูงใจคา้งรบั 

• ค่าเช่าผนัแปรทีอ่า้งองิจากอตัราหรอืดชันี  

• มลูค่าทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื 

• ราคาสทิธเิลอืกซือ้หากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิและ 

• ค่าปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการทีก่ลุ่มกจิการคาดว่าจะยกเลกิสญัญานัน้ 

 

กลุ่มกิจการจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยนัยตามสญัญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ยโดยนัยได ้ 

กลุ่มกจิการจะคดิลดดว้ยอตัราการกู้ยมืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่า ซึ่งกค็อือตัราทีส่ะทอ้นถงึการกูย้มื เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสนิทรพัย์ทีม่มีูลค่า

ใกลเ้คยีงกนั ในสภาวะเศรษฐกจิ อายุสญัญา และเงื่อนไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 

 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้ว้ยราคาทุน ซึง่ประกอบดว้ย 

 

• จํานวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า  

• ค่าเช่าจ่ายทีไ่ดช้าํระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัทําสญัญา สุทธจิากเงนิจูงใจทีไ่ดร้บัตามสญัญาเช่า  

• ตน้ทุนทางตรงเริม่แรก และ 

• ตน้ทนุการปรบัสภาพสนิทรพัย ์ 

 

ค่าเช่าทีจ่่ายตามสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าสนิทรพัยท์ีม่มีูลค่าตํ่าจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายตามวธิเีสน้ตรง สญัญาเช่าระยะสัน้

คอืสญัญาเช่าทีม่อีายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีลูค่าตํ่าประกอบดว้ยอุปกรณ์สาํนักงานขนาดเลก็ 

 

4.10 อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน  

 

อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มกจิการคอืทีด่นิและหอ้งชุด ซึ่งกลุ่มกจิการถอืไว ้เพื่อหาประโยชน์จากการเพิม่ขึน้ของมูลค่า

ของสนิทรพัย ์และไม่ไดม้ไีวใ้ชง้านโดยกจิการในกลุ่มกจิการ 

 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนรบัรูร้ายการเริม่แรกดว้ยราคาทุน รวมถงึตน้ทุนในการทํารายการและตน้ทุนในการกูย้มื 

 

หลังจากการรบัรู้เมื่อเริม่แรก อสงัหาริมทรพัย์เพื่อการลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อ 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 
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ทีด่นิไม่มกีารหกัค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของหอ้งชุดคาํนวณตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุ 20 ปี 

 

กลุ่มกิจการรวมรายจ่ายในภายหลังเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที ่

กลุ่มกจิการจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตในรายจ่ายนัน้ เมื่อมกีารเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการ

ลงทุน กลุ่มกจิการจะตดัมลูค่าตามบญัชขีองส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนออก 

 

4.11 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมูลค่าด้วยราคาทุนหกัดว้ยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ต้นทุน

เริม่แรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการซื้อสนิทรพัยนั์น้ 

 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์ เมื่อต้นทุนนัน้คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

ในอนาคต มลูค่าตามบญัชขีองชิน้ส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรายการออกไป 

 

บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษาอื่น ๆ เป็นค่าใชจ่้ายในกําไรขาดทนุเมือ่เกดิขึน้ 

 

ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสินทรพัย์อื่นคํานวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุนตลอดอายุการให้

ประโยชน์ทีป่ระมาณการไวข้องสนิทรพัย์ดงัต่อไปน้ี 

 

จํานวนปี 

ส่วนปรบัปรุงทีด่นิ 15 ปี 4 เดอืน - 25 ปี 

โรงไฟฟ้า 15 ปี 4 เดอืน - 25 ปี 

อาคารและสาํนักงาน 25 ปี 

เครื่องมอืและอุปกรณ์ 5 - 10 ปี 

เครื่องตกแต่งและเครื่องใชส้าํนักงาน 3 - 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

 

กลุ่มกิจการได้มีการทบทวนและปรบัปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์ให้เหมาะสมทุกสิ้นรอบรอบ

ระยะเวลารายงาน 

 

ผลกําไรหรอืขาดทุนทีเ่กิดจากการจําหน่ายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทนสุทธิทีไ่ด้รบัจากการ

จําหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย ์และแสดงในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 

4.12 ค่าความนิยม 

 

กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีบ่่งชี้ว่า 

ค่าความนิยมอาจจะดอ้ยค่า โดยค่าความนิยมจะแสดงดว้ยราคาทุนหกัการดอ้ยค่าสะสม 

 

เพื่อวตัถุประสงค์ของการทดสอบการดอ้ยค่า ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อให้เกิดเงนิสดหรอืกลุ่มของ

หน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีค่าดว่าจะไดร้บัประโยชน์จากการรวมธุรกจิทีก่่อใหเ้กดิค่าความนิยมดงักล่าวขึน้ โดยหน่วย

ทีก่่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดหรอืกลุ่มของหน่วยทีก่่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดนัน้จะต้องเป็นหน่วยทีเ่ลก็ทีสุ่ดทีก่ลุ่มกจิการทีใ่ช้ในการ

ประเมนิค่าความนิยมเพื่อประโยชน์ในการบรหิารภายในกจิการ  
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4.13 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

4.13.1 โปรแกรมคอมพวิเตอร ์

 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีไ่ดม้าจากการซื้อบนัทกึเป็นสนิทรพัย์ดว้ยราคาซื้อและต้นทุนอื่นทีท่ําใหโ้ปรแกรมสามารถใช้

งานได ้บรษิทัตดัจําหน่ายโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ 5 ปี 

 

4.13.2 สทิธใินสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 

 

สทิธิในสญัญาซื้อขายไฟฟ้า ประกอบด้วย สญัญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน (โครงการผลิตไฟฟ้าที่ใช้

เชื้อเพลิงชีวมวล) ที่กลุ่มกิจการทํากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค และสญัญาซื้อขายไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติยป์ระเภทติดตัง้บนพื้นดนิตามที่ไดร้บัอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้าที่ออกโดยกระทรวงเศรษฐกจิการค้า

และอุตสาหกรรม ประเทศญีปุ่่ น (METI Certificate) ซึ่งกลุ่มกจิการไดก้รรมสทิธิใ์นสญัญาซื้อขายไฟฟ้าดงักล่าวมาจาก

การซื้อเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย สทิธใินสญัญาซื้อขายไฟฟ้าตดัจําหน่ายโดยวธิเีส้นตรงตามอายุของสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 

โดยจะเริม่ตดัจําหน่ายเมื่อกลุ่มกจิการไดเ้ริม่ดําเนินการจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชยไ์ด ้

 

4.13.3 สทิธกิารใชท้ีด่นิ 

 

ทีด่นิทีเ่ป็นทีต่ัง้ของการโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพื้นดนิสาํหรบัหน่วยงานราชการและ

สหกรณ์ภาคการเกษตรซึ่งเป็นสญัญาร่วมกนัระหว่างบรษิทัย่อยแห่งหน่ึงและสหกรณ์แห่งหน่ึงในประเทศไทย บรษิทัย่อย

ไดท้ําขอ้ตกลงในการโอนกรรมสทิธิใ์นทีด่นิใหแ้ก่สหกรณ์ภาคการเกษตรเมื่อครบอายุสญัญาซื้อขายไฟฟ้าของโครงการ

ดงักล่าว แต่กลุ่มกจิการยงัคงไวซ้ึ่งสทิธใินการใชท้ีด่นิดงักล่าวตลอดอายุสญัญา ดงันัน้จงึบนัทกึทีด่นิดงักล่าวเป็นสทิธกิาร

ใชท้ีด่นิ กลุ่มกจิการตดัจําหน่ายสทิธกิารใชท้ีด่นิโดยวธิเีสน้ตรงเป็นระยะเวลา 25 ปี ตามอายุของสญัญา 

 

4.14 การด้อยค่าของสินทรพัย ์

 

กลุ่มกิจการไม่ตัดจําหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบได้แน่นอน แต่จะทดสอบการด้อยค่าเป็น

ประจําทุกปี และเมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีบ่่งชีว่้าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า สาํหรบัสนิทรพัย์อื่น กลุ่มกจิการ

จะทดสอบการดอ้ยค่าเมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีบ่่งชีว่้าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า

จะรบัรูเ้มื่อมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนื โดยมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืหมายถึงจํานวนทีสู่งกว่า

ระหว่างมลูค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุนในการจําหน่ายและมลูค่าจากการใช ้ 

 

เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไป กลุ่มกิจการจะกลับรายการขาดทุนจากด้อยค่าสําหรับ

สนิทรพัยอ์ื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่ค่าความนิยม 
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4.15 หน้ีสินทางการเงิน 

 

ก) การจดัประเภท 

 

กลุ่มกิจการจะพิจารณาจดัประเภทเครื่องมือทางการเงนิที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ออกเป็นหน้ีสินทางการเงนิหรอืตราสารทุน 

โดยพจิารณาภาระผกูพนัตามสญัญา ดงัน้ี 

 

• หากกลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัตามสญัญาทีจ่ะต้องส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรพัย์ทางการเงนิอื่นใหก้บักจิการอื่น โดยไม่

สามารถปฏเิสธการชาํระหรอืเลื่อนการชาํระออกไปอย่างไม่มกํีาหนดไดนั้น้ เครื่องมอืทางการเงนินัน้จะจดัประเภท

เป็นหน้ีสนิทางการเงนิ เวน้แต่ว่าการชําระนัน้สามารถชําระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มกจิการเองดว้ยจํานวน

ตราสารทุนทีค่งที ่เพื่อแลกเปลีย่นกบัจํานวนเงนิทีค่งที ่

• หากกลุ่มกจิการไม่มภีาระผูกพนัตามสญัญาหรอืสามารถเลื่อนการชาํระภาระผกูพนัตามสญัญาไปได ้เครื่องมอืทาง

การเงนิดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 

 

เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหน้ีสนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิการไม่มสีทิธอินัปราศจากเงื่อนไขใหเ้ลื่อนชําระหน้ีออกไปอกีเป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 12 เดอืน นับจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 

ข) การวดัมลูค่า 

 

ในการรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกกลุ่มกจิการต้องวดัมูลค่าหน้ีสนิทางการเงนิดว้ยมูลค่ายุตธิรรม และวดัมูลค่าหน้ีสนิทาง

การเงนิทัง้หมดภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย  

 

ค) การตดัรายการและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญา 

 

กลุ่มกิจการตัดรายการหน้ีสินทางการเงินเมื่อภาระผูกพันที่ระบุในสัญญาได้มีการปฏิบัติตามแล้ว หรือได้ม ี

การยกเลกิไป หรอืสิน้สุดลงแลว้ 

 

หากกลุ่มกิจการมีการเจรจาต่อรองหรอืเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหน้ีสินทางการเงิน กลุ่มกิจการจะต้องพิจารณาว่า

รายการดงักล่าวเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการหรอืไม่ หากเข้าเงื่อนไขของการตดัรายการ กลุ่มกิจการจะต้องรบัรู้

หน้ีสนิทางการเงนิใหม่ดว้ยมูลค่ายุตธิรรมของหน้ีสนิใหม่นัน้ และตดัรายการหน้ีสนิทางการเงนินัน้ดว้ยมูลค่าตามบญัช ี

ทีเ่หลอือยู่ และรบัรูส้่วนต่างในรายการกําไร/ขาดทนุอื่นในกําไรหรอืขาดทุน  

 

หากกลุ่มกิจการพิจารณาแล้วว่าการต่อรองเงื่อนไขดงักล่าวไม่เข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะปรบัปรุง

มลูค่าของหน้ีสนิทางการเงนิโดยการคดิลดกระแสเงนิสดใหม่ตามสญัญาดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเดมิ (Original effective 

interest rate) ของหน้ีสนิทางการเงนินัน้ และรบัรูส้่วนต่างในรายการกําไรหรอืขาดทนุอืน่ในกําไรหรอืขาดทุน 
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4.16 ต้นทุนการกู้ยืม 

 

ต้นทุนการกู้ยมืของเงนิกู้ยมืทีกู่ม้าโดยทัว่ไปและที่กู้มาเป็นการเฉพาะที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการได้มา การก่อสร้าง หรอืการ

ผลติสนิทรพัย์ที่เข้าเงื่อนไข (สนิทรพัย์ที่ต้องใชร้ะยะเวลานานในการทําให้พรอ้มใชห้รอืพร้อมขายไดต้ามประสงค์) ต้องนํามา

รวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสนิทรพัย์ หกัดว้ยรายไดจ้ากการลงทุนทีเ่กดิจากการนําเงนิกูย้มืทีกู่้มาโดยเฉพาะ การรวม

ต้นทุนการกู้ยมืเป็นราคาทุนของสินทรพัย์สิ้นสุดลงเมื่อการดําเนินการที่จําเป็นในการเตรยีมสนิทรพัย์ที่เข้าเงื่อนไขให้อยู่ใน

สภาพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ามประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะขายไดเ้สรจ็สิน้ลง  

 

ตน้ทุนการกูย้มือื่น ๆ รบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในงวดทีเ่กดิขึน้ 

 

4.17 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้สําหรบังวดประกอบด้วยภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงนิได้รอการตดับัญช ีภาษีเงนิได้จะรบัรู ้

ในงบกําไรขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการทีร่บัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรายการทีร่บัรูโ้ดยตรงไป

ยงัส่วนของเจา้ของ  

 

ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 

 

ภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัคํานวณจากอตัราภาษตีามกฎหมายภาษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่าดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบั

ใชภ้ายในสิ้นรอบระยะเวลาทีร่ายงาน ผูบ้รหิารจะประเมนิสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีทีก่ารนํา

กฎหมายภาษีไปปฏิบัติขึ้นอยู่กบัการตีความ กลุ่มกิจการจะตัง้ประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจํานวนที่คาดว่า

จะตอ้งจ่ายชาํระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษ ี

 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

 

ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชรีบัรูเ้มื่อเกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัย์และหน้ีสนิ และราคาตามบญัชทีีแ่สดงอยู่

ในงบการเงนิ อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการจะไม่รบัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีาํหรบัผลต่างชัว่คราวทีเ่กดิจากเหตุการณ์ต่อไปน้ี 

 

- การรบัรูเ้ริม่แรกของรายการสนิทรพัย์หรอืรายการหน้ีสนิที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มผีลกระทบต่อ

กําไรหรอืขาดทุนทัง้ทางบญัชแีละทางภาษ ี 

- ผลต่างชัว่คราวของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย บรษิทัร่วม และส่วนได้เสยีในการร่วมคา้ทีก่ลุ่มกจิการสามารถควบคุมจงัหวะ

เวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกดิขึน้

ภายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 

 

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชคีํานวณจากอตัราภาษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่าดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้ภายในสิ้นรอบ

ระยะเวลาทีร่ายงาน และคาดว่าอตัราภาษดีงักล่าวจะนําไปใชเ้มื่อสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 

หรอืหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจ่ายชาํระ 
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สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมกํีาไรทางภาษีเพยีงพอทีจ่ะนํา

จํานวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์  

 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธ ิ

ตามกฎหมายที่จะนําสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสนิภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย ์

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงนิได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บ 

ภาษหีน่วยงานเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหน้ีสนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสทุธ ิ

 

4.18 ผลประโยชน์พนักงาน 

 

4.18.1 ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ 

 

ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ คือ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใน 12 เดือนหลังจากวันสิ้นรอบ

ระยะเวลาบัญชี เช่น ค่าจ้าง เงนิเดอืน ลาประจําปีและลาป่วยที่มกีารจ่ายค่าแรง โบนัส และค่ารกัษาพยาบาลของ

พนักงานปัจจุบันรบัรูต้ามช่วงเวลาการให้บรกิารของพนักงานไปจนถึงวนัสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการ 

จะบนัทกึหน้ีสนิดว้ยจํานวนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่าย 

 

4.18.2 โครงการสมทบเงนิ 

 

กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพโดยใช้แผนการกําหนดอัตราจ่ายสมทบโดยที่สินทรพัย ์

ของกองทุนได้แยกออกจากสนิทรพัยข์องบรษิทัและบรหิารโดยจดัการกองทุน กองทุนสํารองเลี้ยงชพีดงักล่าวไดร้บั

เงนิเขา้สมทบกองทุนจากพนักงานและบรษิทั เงนิจ่ายสมทบเขา้กองทุนสาํรองเลีย้งชพีของบรษิทับนัทกึเป็นค่าใชจ่้าย

ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีไ่ดจ่้ายเงนิสมทบนัน้ 

 

4.18.3 ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายุ 

 

กลุ่มกิจการจดัให้มผีลประโยชน์พนักงานหลงัการเลิกจ้างเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย 

จํานวนเงนิดงักล่าวขึน้อยู่กบัฐานะเงนิเดอืนและจํานวนปีที่พนักงานทํางานใหบ้รษิทันับถึงวนัทีส่ ิน้สุดการทํางานทีจ่ะ

เกิดขึน้ในอนาคต หน้ีสนิผลประโยชน์พนักงานคํานวนโดยใชว้ธิคีดิลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว ้(Projected Unit 

Credit Method) ตามเกณฑ์คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Technique) โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ  

ซึ่งเป็นการประมาณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต โดยคํานวณบทพื้นฐาน 

ของเงนิเดอืนพนักงาน อตัราการลาออก อายุจนถงึเกษียณ อตัราการตาย อายุงาน และปัจจยัอื่น ๆ และคาํนวนคดิลด

โดยใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบัตรรฐับาล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ายภาระผูกพนั และ 

วนัครบกําหนดของหุ้นกู้ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องชําระภาระผูกพันกองทุนบําเหน็จบํานาญ กําไรและขาดทุน 

จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเกดิขึน้จากการปรบัปรุงหรอืเปลี่ยนแปลง ข้อสมมติฐานจะต้อง

รบัรูใ้นส่วนของผูถ้ือหุ้นภายใต้กําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นในงวดที่เกดิขึ้น และได้รวมอยู่ในกําไรสะสมในงบแสดงการ

เปลีย่นแปลงในส่วนของเจา้ของ 

 

ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนงบกําไรหรอืขาดทุน 
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4.18.4 ผลประโยชน์เมื่อเลกิจา้ง 

 

กลุ่มกิจการจะรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างก่อนถึงกําหนดเมื่อ 1) กลุ่มกิจการไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอให้

ผลประโยชน์ และ 2) กิจการรบัรู้ต้นทุนสําหรบัการปรบัโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์ที่มีกําหนดชําระ 

เกนิกว่า 12 เดอืนภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน ตอ้งคดิลดเป็นมลูค่าปัจจุบนั 

 

4.19 ประมาณการหน้ีสิน 

 

กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัในปัจจุบันตามกฎหมายหรอืตามข้อตกลงที่จดัทําไว้ อันเป็นผลสบืเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดตี 

ซึ่งการชําระภาระผูกพนันัน้มคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้บรษิัทต้องสูญเสยีทรพัยากรออกไป และประมาณการ

จํานวนทีต่อ้งจ่ายได ้

 

กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจํานวนประมาณการหน้ีสนิโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายทีค่าดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระภาระผูกพนั 

การเพิม่ขึน้ของประมาณการหน้ีสนิเน่ืองจากมลูค่าของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่าย 

 

4.20 เงินอดุหนุนจากรฐับาล 

 

เงนิอุดหนุนจากรฐับาลรบัรูด้ว้ยมูลค่ายุตธิรรมหากกลุ่มกจิการมคีวามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าจะได้รบัเงนิอุดหนุนนัน้และ

จะปฏบิตัติามเงื่อนไขทีกํ่าหนดไวข้องเงนิอุดหนุนนัน้ 

 

เงนิอุดหนุนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัรายได้จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์จะรบัรูเ้ป็นรายไดใ้นกําไรหรอืขาดทุน

อย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลาซึง่กจิการรบัรูค่้าใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัต้นทุนทีไ่ดร้บัการชดเชย 

 

4.21 ทุนเรือนหุ้น 

 

หุน้สามญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ   

 

ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซื้อหุ้นซึ่งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงเป็นยอดหักใน 

ส่วนของเจา้ของ 

 

4.22 การรบัรูร้ายได้  

 

รายไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ายุตธิรรมทีจ่ะไดร้บัจากการขายสนิคา้ซึง่เกดิขึน้จากกจิกรรมตามปกตขิองบรษิัท รายไดจ้ากการขาย

รวมถึงเงนิส่วนเพิ่มราคารบัซื้อไฟฟ้าสุทธิจากการปรบัอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมตัิ (ค่า Ft) และค่าดําเนินการของการไฟฟ้า 

ส่วนภูมภิาคซึ่งจะแสดงดว้ยจํานวนเงนิสุทธจิากภาษีขายรวม รายได้จากการขายสนิคา้รบัรูเ้มื่อมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ 

ที่จะได้รบัชําระเมื่อส่งมอบสนิค้า กลุ่มกิจการรบัรูร้ายได้จากสญัญาให้บรกิารที่มีลกัษณะการให้บรกิารแบบต่อเน่ืองตามวิธี

เสน้ตรงตลอดระยะเวลาของสญัญาโดยทีไ่ม่ไดค้าํนึงถงึรอบระยะเวลาการชาํระเงนิตามสญัญา 

 

รายไดค่้าบรหิารจดัการ จะรบัรูเ้มือ่ไดใ้หบ้รกิารเสรจ็สิน้แล้ว 

 

รายไดด้อกเบีย้รบัรูต้ามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 

 

รายไดเ้งนิปันผลรบัรูเ้มื่อสทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผลนัน้เกดิขึน้ 
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4.23 การจ่ายเงินปันผล 

 

เงนิปันผลทีจ่่ายไปยงัผูถ้อืหุน้ของกจิการจะรบัรูเ้ป็นหน้ีสนิในงบการเงนิเมื่อการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไดร้บัการอนุมตัจิาก 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และการจ่ายเงนิปันผลประจําปีไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

 

4.24 อนุพนัธแ์ละการบญัชีป้องกนัความเส่ียง 

 

กลุ่มกจิการรบัรูร้ายการสญัญาอนุพนัธ์เมื่อเริม่แรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัทีเ่ขา้ทําสญัญาและวดัมลูค่าต่อมาในภายหลงัดว้ย

มูลค่ายุติธรรม ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการกําหนดให้สญัญาอนุพนัธ์เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยง

สําหรบัการป้องกนัความเสีย่งทีเ่กี่ยวกบักระแสเงนิสดของ 1) รายการสนิทรพัย์หรอืหน้ีสนิทีร่บัรู ้หรอื 2) รายการที่คาดการณ์ 

ทีม่คีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสงูมาก (การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด) 

 

ณ วนัที่รบัรู้ความสมัพนัธ์ในการป้องกนัความเสีย่ง กลุ่มกิจการมกีารจดัทําเอกสารที่ระบุความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง

เครือ่งมอืทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่งและรายการทีม่กีารป้องกนัความเสีย่ง ซึ่งรวมถงึการเปลีย่นแปลงในกระแสเงนิสดของเครื่องมอื

ทีใ่ชป้้องกนัความเสี่ยงทีค่าดว่าจะชดเชยการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงนิสดของรายการที่มกีารป้องกนัความเสีย่ง กลุ่มกิจการ

จดัทําเอกสารเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องการบรหิารความเสีย่งและกลยุทธท์ีนํ่ามาใชใ้นการจดัการกบัรายการทีม่คีวามเสีย่ง 

 

กลุ่มกิจการแสดงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงทัง้จํานวนเป็นรายการหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียน 

ตามวนัครบกําหนดของรายการทีม่กีารป้องกนัความเสีย่ง 

 

การป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสดท่ีเข้าเง่ือนไขของการบญัชีป้องกนัความเส่ียง 

 

กลุ่มกิจการรับรู้ส่วนที่มีประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์ ซึ่งมีการกําหนดและ 

เข้าเงื่อนไขของการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดในสํารองรายการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงนิสด ซึ่งรวมอยู่ใน 

ส่วนของเจ้าของ และรบัรู้กําไรหรอืขาดทุนทีเ่กี่ยวข้องกบัส่วนทีไ่ม่มปีระสทิธิผลในกําไรหรอืขาดทุนทนัทีที่เกิดขึ้นซึ่งแสดง

รวมอยู่ในรายการกําไรหรอืขาดทุนอื่น 

 

เมื่อมีการใช้สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในการป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคต โดยทัว่ไป 

กลุ่มกจิการกําหนดใหก้ารเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าขององคป์ระกอบ

ราคาปัจจุบนัเท่านัน้ทีเ่ป็นเครื่องมอืทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่ง และรบัรูกํ้าไรหรอืขาดทุนในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัส่วนทีม่ปีระสทิธผิล

ของการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบราคาปัจจุบนัของสญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าในสํารองรายการป้องกนั

ความเสี่ยงในกระแสเงนิสด ซึ่งรวมอยู่ในส่วนของเจ้าของกลุ่มกจิการรบัรู้การเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบราคาล่วงหน้าของ

สญัญา ซึ่งเกี่ยวข้องกับรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง (องค์ประกอบราคาล่วงหน้าที่สอดคล้องกัน) เป็นกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่นในส่วนของการเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสญัญาอนุพนัธเ์พื่อป้องกนัความเสีย่งซึง่แสดงรวมอยู่ในส่วนของ

เจ้าของ ในบางกรณี กลุ่มกิจการอาจกําหนดให้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ

ล่วงหน้าทัง้จํานวน (รวมทัง้องคป์ระกอบราคาล่วงหน้า) เป็นเครื่องมอืทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่ง และรบัรูส้่วนทีม่ปีระสทิธผิลของ

การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าทัง้จํานวนในสํารองการป้องกนัความเสีย่ง

ในกระแสเงนิสดซึง่รวมอยูใ่นองคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ 
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จํานวนที่สะสมในส่วนของเจ้าของจะมกีารจดัประเภทรายการเป็นกําไรหรอืขาดทุนในงวดที่กลุ่มกิจการรบัรู้รายการทีม่ีการป้องกัน

ความเสี่ยงเป็นกําไรหรือขาดทุน กําไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่มีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยงจาก 

อตัราดอกเบี้ยของสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยจะรบัรู้ในกําไรหรอืขาดทุนภายใต้ต้นทุนทางการเงนิเมื่อกลุ่มกิจการรบัรู้

ดอกเบีย้จ่ายของเงนิกูย้มืทีม่กีารป้องกนัความเสีย่ง 

 

เมื่อเครื่องมอืที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยงนัน้สิ้นสุดอายุ มีการจําหน่ายหรอืยกเลิก หรอืเมื่อการป้องกนัความเสีย่งดงักล่าวไม่เข้า

เงื่อนไขของการบัญชป้ีองกันความเสี่ยงอีกต่อไป รายการกําไรหรอืขาดทุนและต้นทุนในการป้องกนัความเสี่ยงที่สะสมและ 

เคยแสดงรวมไว้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของจะยังคงไว้ในส่วนของเจ้าของตามเดิมจนกระทัง่เกิดรายการที่

คาดการณ์ เมื่อรายการทีค่าดการณ์ไม่คาดว่าจะเกดิอกีต่อไป กลุ่มกจิการจะจดัประเภทรายการกําไรหรอืขาดทุนและต้นทุนใน

การป้องกนัความเสีย่งทีส่ะสมและเคยแสดงรวมไวใ้นส่วนของเจา้ของเป็นกําไรหรอืขาดทุนทนัท ี

 

4.25 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 

ส่วนงานดําเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในทีนํ่าเสนอใหผู้ม้อีํานาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน  

ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการดําเนินงานหมายถึงบุคคลที่มหีน้าทีใ่นการจดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการปฏิบตัิงาน 

ของส่วนงานดําเนินงาน ซึง่พจิารณาว่าคอื คณะกรรมการบรษิทั ทีท่ําการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์

 

5 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน 

 

5.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน 

 

กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงทางการเงนิที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  

ความเสีย่งดา้นมลูค่ายุตธิรรม และความเสีย่งดา้นราคา) ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ และความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง 

 

5.1.1 ความเสีย่งจากตลาด 

 

ก) ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

 

กลุ่มกิจการทําสญัญาจา้งผู้รบัเหมาก่อสรา้งโรงไฟฟ้ากบัผูร้บัจ้างในต่างประเทศและมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน

เงนิตราต่างประเทศในสกุลเงนิทีห่ลากหลาย โดยมสีกุลเงนิหลกัเป็นดอลลาร์สหรฐัและสกุลเงนิเยน ความเสีย่งจากอตัรา

แลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจากรายการธุรกรรมในอนาคต การรบัรู้รายการของสินทรพัย์และหน้ีสิน และเงินลงทุนสุทธ ิ

ในหน่วยงานต่างประเทศ กลุ่มกจิการยงัไม่มกีารป้องความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นดงักล่าวเน่ืองจากบรษิทัมกีารลงทุน

และขอสนิเชื่อเป็นเงนิสกุลเดยีวกบักระแสเงนิสดรบัและจ่ายในอนาคต 

 

บรษิทัย่อยในประเทศใหเ้งนิกูย้มืแก่บรษิทัย่อยในต่างประเทศเป็นสกุลเงนิเยน จงึมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น  
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การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 
 

กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงหลักจากการแลกเปลี่ยนในอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทและเงินเยน เงินบาทและ 

เงนิดอลลาร์สหรฐั ความอ่อนไหวในกําไรหรอืขาดทุนต่อการเปลี่ยนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่มาจากสนิทรพัย์

และหน้ีสนิทางการเงนิในสกุลเงนิเยนและดอลลารส์หรฐั 
 

 งบการเงินรวม 

  

ผลกระทบต่อกาํไรสุทธิ 

ผลกระทบต่อองคป์ระกอบอ่ืน

ในส่วนของเจ้าของ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

อตัราแลกเปลีย่น บาทต่อเยน  

   - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1* 

 

- 

 

19,170,656 

 

- 

 

- 

อตัราแลกเปลีย่น บาทต่อเยน - 

   - ลดลงรอ้ยละ 1 * 

 

- 

 

(19,170,656) 

 

- 

 

- 

อตัราแลกเปลีย่น บาทต่อดอลล่าร์สหรฐัฯ - 

   - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1* 

 

- 

 

52,364 

 

- 

 

- 

อตัราแลกเปลีย่น บาทต่อดอลล่าร์สหรฐัฯ - 

   ลดลงรอ้ยละ 1* 

 

- 

 

(52,364) 

 

- 

 

- 

* โดยกําหนดใหปั้จจยัอื่นคงที ่
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ผลกระทบต่อกาํไรสทุธิ 

ผลกระทบต่อองคป์ระกอบอ่ืน

ในส่วนของเจ้าของ 

 พ.ศ. 2564 

บาท 

พ.ศ. 2563 

บาท 

พ.ศ. 2564 

บาท 

พ.ศ. 2563 

บาท 

     

อตัราแลกเปลีย่น บาทต่อเยน - 

   - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 * 

 

- 

 

19,170,656 

  

- 

อตัราแลกเปลีย่น บาทต่อเยน - 

   - ลดลงรอ้ยละ 1 * 

 

- 

 

(19,170,656) 

  

- 

* โดยกําหนดใหปั้จจยัอื่นคงที ่
 

ข) ความเสีย่งจากกระแสเงนิสดและอตัราดอกเบีย้ 
 

ความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบี้ยของกลุ่มกิจการเกิดจากการกู้ยมืเงนิแบบวงเงนิกู้สนิเชื่อโครงการจากธนาคารพาณิชย ์ 

ซึง่กูด้ว้ยอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวั โดยระยะเวลาการใหส้นิเชื่อและอตัราดอกเบีย้ขึน้อยู่กบัเครดติของผูกู้แ้ตล่ะรายเป็น

สาํคญัซึง่จะทําใหก้ลุ่มกจิการมคีวามเสีย่งดา้นกระแสเงนิสดทีเ่กดิจากอตัราดอกเบีย้ การทีก่ลุม่กจิการเขา้ทําสญัญากูย้มื

ระยะยาวทีอ่ตัราดอกเบี้ยผนัแปรและทําสญัญาแลกเปลีย่นมาเป็นอตัราดอกเบีย้คงทีนั่น้จะไดอ้ตัราดอกเบีย้ทีต่ํ่ากว่าการ

ทีก่ลุ่มกิจการเข้าทําสญัญากู้ยมืดว้ยอตัราดอกเบี้ย เงนิกู้ยมืของกลุ่มกิจการที่อตัราดอกเบี้ยผนัแปรนัน้อยู่ในสกุลเงนิบาท

และเยน 
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เครื่องมอืทางการเงนิทีก่ลุ่มกจิการใชเ้พื่อบรหิารความเสีย่ง 

 

กลุ่มกจิการทําสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยโดยครอบคลุมรอ้ยละ TIBOR + 1.22 (พ.ศ. 2563 : ร้อยละ TIBOR + 1.22) 

ของเงนิต้นของเงนิกู้ยมืที่อตัราดอกเบี้ยผนัแปร โดยอตัราดอกเบี้ยคงที่ตามสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยมีอตัรา 

ร้อยละ 1.97 (พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 1.97) และอตัราดอกเบี้ยผนัแปรมอีัตราดอกเบี้ยส่วนเพิ่มจาก TIBOR + 1.22 ที ่

ร้อยละ 0.68 ซึ่ง ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงานมีอัตราดอกเบี้ย TIBOR + 1.22 เท่ากับร้อยละ 1.29 (พ.ศ. 2563:  

รอ้ยละ 1.29) 

 

สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ยจะมกีารชาํระยอดสุทธขิองดอกเบี้ยคา้งรบัหรอืคา้งจ่ายทุก 90 วนั ทัง้น้ี วนัทีถ่งึกําหนด

ชาํระตามสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้เป็นวนัเดยีวกบัวนัทีถ่งึกําหนดชาํระของดอกเบีย้เงนิกู ้

 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 

 

รายการกําไรหรอืขาดทุนจะมคีวามอ่อนไหวต่อการเพิม่ขึน้หรอืลดลงในรายไดด้อกเบีย้จากเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร

และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากเงนิกู้ยมื ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในอตัราดอกเบี้ย องค์ประกอบอื่นในส่วนของ

เจ้าของจะเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในมูลค่ายุติธรรมของการป้องกันความเสี่ยงด้าน 

กระแสเงนิสดของเงนิกู้ยมืและมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารหน้ีทีว่ดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น 

 

 งบการเงินรวม 

  

ผลกระทบต่อกาํไรสุทธิ 

ผลกระทบต่อองคป์ระกอบอ่ืน

ในส่วนของเจ้าของ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

อตัราดอกเบีย้ - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 * (19,110,024) (25,342,347) (2,157,217) (2,432,694) 

อตัราดอกเบีย้ - ลดลงรอ้ยละ 10 * 19,110,024 25,342,347 2,157,217 2,432,694 

* โดยกําหนดใหปั้จจยัอื่นคงที ่

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ผลกระทบต่อกาํไรสุทธิ 

ผลกระทบต่อองคป์ระกอบอ่ืน

ในส่วนของเจ้าของ 

 พ.ศ. 2564 

บาท 

พ.ศ. 2563 

บาท 

พ.ศ. 2564 

บาท 

พ.ศ. 2563 

บาท 

     

อตัราดอกเบีย้ - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 * (3,660,599) (8,878,190) - - 

อตัราดอกเบีย้ - ลดลงรอ้ยละ 10 * 3,660,599 8,878,190 - - 

* โดยกําหนดใหปั้จจยัอื่นคงที ่
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5.1.2 ความเสีย่งดา้นเครดติ 
 

ความเสีย่งดา้นเครดติโดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด และสนิทรพัย์อนุพนัธ ์รวมถึง

ความเสีย่งดา้นสนิเชื่อแก่ลกูคา้และลูกหน้ีคงคา้ง 
 

ก) การบรหิารความเสีย่ง 
 

กลุ่มกิจการบรหิารความเสี่ยงด้านเครดติโดยการจดักลุ่มของความเสี่ยง สําหรบัเงนิฝากธนาคารและสถาบนัการเงนิ 

กลุ่มกจิการจะเลอืกทํารายการกบัสถาบนัการเงนิทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีเ่ป็นอสิระ

ในระดบั A เป็นอย่างน้อย  
 

สาํหรบัการทําธุรกรรมกบัลูกคา้ กลุ่มกจิการจะประเมนิความเสีย่งจากคุณภาพเครดติของลูกคา้ โดยพจิารณาจากฐานะ

ทางการเงิน ประสบการณ์ที่ผ่านมา และปัจจยัอื่น ๆ และกําหนดการให้วงเงินสินเชื่อจากผลการประเมินดังกล่าว 

ซึ่งเป็นไปตามขอ้กําหนดของคณะกรรมการบรษิทั ทัง้น้ี ผูบ้รหิารในสายงานทีเ่กี่ยวขอ้งจะทําการตรวจสอบการปฏบิตัิ

ตามขอ้กําหนดดา้นวงเงนิเครดติของลูกคา้อย่างสมํ่าเสมอ 
 

ข) การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ 
 

กลุ่มกจิการและบรษิทัมสีนิทรพัยท์างการเงนิทีเ่ขา้เงื่อนไขทีต่อ้งพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ดงัน้ี 

• ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 

• เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

แมว่้ากลุ่มกจิการจะมรีายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดซึ่งเขา้เงือ่นไขการพจิารณาการดอ้ยค่าภายใต ้TFRS 9 

แต่กลุ่มกจิการพจิารณาว่าการดอ้ยค่าของรายการดงักล่าวเป็นจํานวนเงนิทีไ่ม่มนัียสําคญั 
 

ลูกหน้ีการคา้ 
 

กลุ่มกิจการใช้วธิีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ซึง่คาํนวณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุลูกหน้ีการคา้ 
 

ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ผู้บริหารได้จดักลุ่มลูกหน้ีตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มี

ลกัษณะร่วมกนัและตามกลุ่มระยะเวลาทีเ่กนิกําหนดชาํระ ทัง้น้ีเน่ืองจากสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญานัน้เป็นงานทีส่ง่มอบ

แต่ยงัไม่ได้เรยีกเกบ็ซึ่งมลีกัษณะความเสีย่งใกล้เคยีงกบัลูกหน้ีสําหรบัสญัญาประเภทเดยีวกนั ผู้บรหิารจงึได้ใชอ้ตัรา 

ผลขาดทุนดา้นเครดติของลูกหน้ีกบัสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย  
 

ประมาณการอัตราผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากประวตัิการชําระเงนิจากการขายก่อนวนัที ่ 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และประสบการณ์ผลขาดทุนด้านเครดิตที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทัง้น้ี อัตราผล

ขาดทุนดา้นเครดติในอดตีจะถูกปรบัปรุงเพื่อใหส้ะทอ้นถงึขอ้มูลทีเ่ป็นปัจจุบนัและการคาดการณ์ล่วงหน้าเกีย่วกบัปัจจยั

ทางเศรษฐกจิมหภาคทีจ่ะมผีลต่อความสามารถในการจ่ายชาํระของลูกคา้ 
 

เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั  
 

บรษิทัมเีงนิใหกู้้ยมืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีว่ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย โดยรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่า

จะเกิดขึ้นใน 12 เดอืนข้างหน้าสําหรบัลูกหน้ีที่ไม่ไดม้กีารเพิ่มขึน้ของความเสี่ยงดา้นเครดติที่มนัียสําคญั และรบัรู้ผล

ขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุสาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืทีม่กีารเพิม่ขึน้ของความเสีย่งดา้นเครดติทีม่นัียสาํคญั 
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5.1.3 ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง 

 

การจดัการความเสีย่งดา้นสภาพคล่องอย่างรอบคอบคอืการมจํีานวนเงนิสดและหลกัทรพัย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาด

อย่างเพียงพอ และการมีแหล่งเงินทุนที่สามารถเบิกใช้ได้จากวงเงนิด้านสินเชื่อที่เพยีงพอต่อการชําระภาระผูกพัน 

เมื่อถงึกําหนด ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลาบญัช ีกลุ่มกิจการมเีงนิฝากธนาคารทีส่ามารถเบิกใชไ้ดท้นัทจํีานวน 849.07 ล้านบาท 

(พ.ศ. 2563 : 883.25 ลา้นบาท) เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบรหิารสภาพคล่องของกลุ่มกจิการ จากลกัษณะของการดําเนิน

ธุรกจิของกลุ่มกจิการซึ่งเป็นธุรกจิทีม่คีวามยดืหยุ่นและเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่วนงานบรหิารการเงนิของกลุ่มกจิการ

ไดค้งไวซ้ึง่ความยดืหยุ่นในแหล่งเงนิทุนโดยการคงไวซ้ึง่วงเงนิสนิเชื่อทีเ่พยีงพอ 

 

ผู้บรหิารได้พิจารณาประมาณการกระแสเงนิสดของกลุ่มกิจการอย่างสมํ่าเสมอโดยพิจารณาจาก ก) เงนิสํารองหมุนเวยีน 

(จากวงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิใช)้ และ ข) เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด นอกเหนือจากน้ี กลุ่มกจิการยงัไดท้ํา

การประมาณการกระแสเงนิสดในสกุลเงนิหลกัต่าง ๆ พจิารณาสนิทรพัย์ที่มสีภาพคล่องสูงและอตัราส่วนสภาพคล่อง

ตามขอ้กําหนดต่าง ๆ และคงไวซ้ึง่แผนการจดัหาเงนิ 

 

กลุ่มกจิการมแีหล่งเงนิทุนจากกระแสเงนิสดหมุนเวยีนของกลุ่มกิจการ รวมถึงแหล่งเงนิทุนอื่นๆทีจ่ะเกิดขึน้ตามแผน

ธุรกจิของบรษิทัซึ่งมคีวามเพยีงพอต่อการดําเนินงานทางธุรกจิในอนาคต ดงันัน้เกณฑใ์นการจดัทํางบการเงนิฉบบัน้ีอยู่

บนหลกัการบญัชแีละวธิปีฏบิตัภิายใตส้มมตฐิานการดําเนินงานต่อเน่ือง 

 

ก) การจดัการดา้นการจดัหาเงนิ 

 

รายละเอยีดวงเงนิกูท้ีย่งัไม่ไดเ้บกิใช ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม เปิดเผยในหมายเหตขุอ้ 23 

 

ข) วนัครบกําหนดของหน้ีสนิทางการเงนิ 

 

หน้ีสนิทางการเงนิประเภทเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นมรีะยะเวลาครบกําหนดภายใน 1 ปี สําหรบัวนัครบกําหนดของ

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ หน้ีสนิตามสญัญาเช่า และหุน้กูเ้ปิดเผยในหมายเหตขุอ้ 23 

 

5.2 การบริหารส่วนของเงินทุน 

 

การบรหิารความเสีย่ง 

 

วต้ถุประสงคข์องการบรหิารสว่นของทุน คอื 

 

• รกัษาไวซ้ึ่งการดําเนินงานต่อเน่ืองและเพื่อที่จะสามารถก่อให้เกดิผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุ้นและยงัประโยชน์ให้แก่ผู้มสี่วน 

ไดเ้สยีอืน่ ๆ และ 

• รกัษาโครงสรา้งเงนิทนุไวใ้หอ้ยูใ่นระดบัทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดและลดตน้ทุนเงนิทุน 

 

ในการทีจ่ะรกัษาหรอืปรบัระดบัโครงสรา้งของเงนิทุนนัน้ กลุ่มกจิการอาจต้องปรบัจํานวนเงนิปันผลจ่าย ปรบัการคนืทุนใหแ้ก่ 

ผูถ้อืหุน้ การออกหุน้ใหม่ หรอืการขายสนิทรพัยเ์พื่อลดภาระหน้ีสนิ 

 

เช่นเดยีวกบักิจการอื่นในอุตสาหกรรมเดยีวกนั กลุ่มกิจการพจิารณาระดบัเงนิทุนอย่างสมํ่าเสมอจากอตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุน  

ซึง่คาํนวณจากหน้ีสนิสุทธหิารส่วนของเจา้ของ 
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5.3 ความเส่ียงด้านการพ่ึงพาลูกค้ารายใหญ่ 

 

กลุ่มกิจการมีลูกค้ารายใหญ่ คอื การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งเป็นผู้รบัซื้อไฟฟ้าทีก่ลุ่มบรษิัทผลิตได้

ทัง้หมดตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้าซึง่ไดกํ้าหนดจํานวนหรอืปรมิาณและราคารบัซื้อไวอ้ย่างแน่นอนในแต่ละช่วงเวลาตามนโยบาย

การสนับสนุนการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนของสํานักงานนโยบายและพลงังาน กระทรวงพลงังาน ดงันัน้  

หากมกีารบอกเลกิสญัญาซื้อขายไฟฟ้าจากลูกคา้รายดงักล่าว อาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกลุ่มกจิการอย่างมนัียสําคญั 

 

5.4 ความเส่ียงจากปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตได้น้อยกว่าท่ีประมาณการไว้ 

 

ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลิตของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์อาจไดร้บัผลกระทบจาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศ 

และภยัธรรมชาต ิโดยปัจจยัดงักล่าวส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัมคีวามเสีย่งทีจ่ะสามารถผลติไฟฟ้าไดน้้อยกว่าปรมิาณทีค่าดการณ์ไว ้

ซึง่ส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละผลประกอบการของกลุ่มกจิการเช่นเดยีวกบัผูป้ระกอบการโดยทัว่ไปในอุตสาหกรรม 

 

5.5 ความเส่ียงจากความสามารถในการชาํระหน้ี 

 

ตามขอ้กําหนดของเงนิกู้สนิเชื่อโครงการจากธนาคารพาณิชย์ กลุ่มกจิการมหีน้าทีต่อ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขทางการเงนิตามทีไ่ด้

ระบุไวใ้นสญัญาเงนิกู้ เช่น การรกัษาสดัส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้และการดํารงสดัส่วนความสามารถในการชําระหน้ี เป็นต้น 

หากบรษิทัไม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขทางการเงนิดงักล่าว กลุ่มกจิการอาจมคีวามเสีย่งทีจ่ะถูกเรยีกชาํระหน้ีคนืทัง้จํานวนในทนัท ี

 

6 มูลค่ายุติธรรม 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิ อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน และหน้ีสินอนุพนัธ์ เปิดเผยอยู่ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงนิขอ้ 11 ขอ้ 16 และขอ้ 24 ตามลําดบั 

 

7 ประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั และการใช้ดลุยพินิจ 

 

การประมาณการขอ้สมมตฐิานและการใชดุ้ลยพนิิจไดม้กีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเน่ือง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดตี

และปัจจยัอืน่ ๆ ซึง่รวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ชื่อว่ามสีมเหตุสมผลในสถานการณ์ขณะนัน้ 

 

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ ์

 

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ ซึ่งไม่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องวดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า ซึ่งใช้ข้อมูล 

ทีส่ามารถสงัเกตไดอ้ย่างมนัียสาํคญั รายละเอยีดของเทคนิคการประเมนิมลูค่าเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 24 

 

ประมาณการการด้อยค่าของสินทรพัย ์

 

กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของสินทรพัย์ ตามที่ได้กล่าวในหมายเหตุข้อ 4.14 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนของหน่วยสินทรพัย ์

ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสด พจิารณาจากจํานวนมูลค่าทีส่งูกว่าระหว่างมลูค่ายุตธิรรมหกัดว้ยตน้ทุนในการจดัจําหน่ายโดยอา้งองิจากราคาตลาด

ของสนิทรพัยเ์ทยีบเท่าและมลูค่าการใช ้
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การกาํหนดอตัราการคิดลดของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 

 

กลุ่มกจิการประเมนิอตัราดอกเบีย้การกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่าดงัน้ี 

 

• ใชข้อ้มูลทีก่ารจดัหาเงนิทุนจากบุคคลทีส่ามของแต่ละกจิการทีเ่ป็นผูเ้ช่าและปรบัปรุงขอ้มูลทีไ่ดร้บัใหส้ะทอ้นกบัการเปลีย่นแปลง

ในปัจจยัทางดา้นการเงนิของผูเ้ชา่หากเป็นไปได ้

• ปรบัปรุงสญัญาเช่าโดยเฉพาะเจาะจง เชน่ อายุสญัญาเช่า ประเทศ สกุลเงนิ และหลกัประกนั 

 

8 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 

กลุ่มกจิการดําเนินธุรกจิในการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์และพลงังานชวีมวล โดยดําเนินธุรกจิในประเทศไทย 

และประเทศญี่ปุ่ น กลุ่มกิจการเปิดเผยส่วนงานที่รายงานโดยจําแนกส่วนงานตามภูมิศาสตร์ ได้แก่ส่วนงานในประเทศไทยและ 

ในต่างประเทศ ส่วนงานดําเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นําเสนอให้ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุด 

ดา้นการดําเนินงาน ซึง่ไดแ้ก่ ประธานกรรมการบรหิารและคณะกรรมการบรหิาร 

 

ขอ้มลูทีแ่สดงดา้นล่างเป็นขอ้มลูทีผู่ม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดําเนินงานใชใ้นการประเมนิผลการดําเนินงานของแต่ละส่วนงาน 
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ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานภมิูศาสตร ์

 

 สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม (ล้านบาท) 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ตดัรายการระหว่างกนั รวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

           

รายไดจ้ากการดําเนินงาน 1,384.37 1,291.25 297.80 315.29 1,682.17 1,606.54 (158.09) (76.09) 1,524.08 1,530.45 

รายไดอ้ื่น 20.11 25.38 3.54 3.51 23.65 28.89 (13.78) (16.60) 9.87 12.29 

รายไดเ้งนิปันผล 762.68 490.70 - - 762.68 490.70 (762.68) (490.70) - - 

ตน้ทุนการดําเนินงาน (869.07) (793.31) (212.25) (228.24) (1,081.32) (1,021.55) 6.08 (1.80) (1,075.24) (1,023.35) 

กําไรจากการดําเนินงาน 1,298.09 1,014.02 89.09 90.56 1,387.18 1,104.58 (928.47) (585.19) 458.71 519.39 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (361.99) (286.21) (67.07) (93.54) (429.06) (379.75) 80.28 77.18 (348.78) (302.57) 

กําไร(ขาดทุน)ก่อนหกัตน้ทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได ้ 936.10 727.81 22.02 (2.98) 958.12 724.83 (848.19) (508.01) 109.93 216.82 

ตน้ทุนทางการเงนิ (333.28) (377.00) (37.32) (46.64) (370.60) (423.64) 32.28 82.91 (338.32) (340.73) 

(ขาดทุน)กําไรอืน่ (2.53) 39.75 99.25 (3.51) 96.72 36.24 (9.63) (136.68) 87.09 (100.44) 

ส่วนแบ่งกําไรจากการรว่มคา้ 642.92 643.33 - - 642.92 643.33 - - 642.92 643.33 

ผลการดําเนินงานก่อนภาษเีงนิได ้ 1,243.21 1,033.89 83.95 (53.13) 1,327.16 980.76 (825.54) (561.78) 501.62 418.98 

ภาษเีงนิได ้ (6.57) 1.37 (2.06) (1.54) (8.63) (0.17) - - (8.63) (0.17) 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,236.64 1,035.26 81.89 (54.67) 1,318.53 980.59 (825.54) (561.78) 492.99 418.81 

           

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้           

เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time)         1,474.75 1,483.36 

ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time)         49.33 47.09 

รวมรายได้         1,524.08 1,530.45 

           

รวมสินทรพัย ์ 18,467.30 18,822.43 11,569.03 10,784.95 30,036.33 29,607.38 (10,329.56) (10,430.60) 19,706.77 19,176.78 

           

รวมหน้ีสิน 12,900.68 13,753.34 9,014.04 7,901.64 21,914.72 21,654.98 (8,557.33) (8,397.53) 13,357.39 13,257.45 
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9 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิสดในมอื 225,000 6,435,907 25,000 25,000 

เงนิฝากธนาคาร 848,843,198 876,810,331 79,363,743 124,949,583 

 849,068,198 883,246,238 79,388,743 124,974,583 
 

เงนิฝากธนาคารระยะสัน้มอีตัราดอกเบีย้ถวัเฉลีย่อยู่ทีร่อ้ยละ 0.11 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 0.12 ต่อปี) 
 

10 เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจาํกดัในการเบิกใช้ 
 

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระผูกพนัระยะสัน้ไดแ้ก่ เงนิฝากบญัชพีกัทีบ่รษิทัไดเ้ปิดสําหรบัวตัถุประสงค์เฉพาะเพื่อจ่ายเงนิต้นและดอกเบี้ย

หุน้กู ้เงนิฝากออมทรพัย์และเงนิฝากกระแสรายวนัทีบ่รษิทัย่อยไดจํ้านํา และโอนสทิธเิรยีกรอ้งไวก้บัผูใ้หกู้เ้พื่อคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อ

ตามเงื่อนไขการใชจ่้าย และขัน้ตอนการเบกิถอนสาํหรบัวตัถุประสงค์เฉพาะตามเงือ่นไขในสญัญาเงนิกูย้มืระยะยาว 
 

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระผูกพนัระยะยาวไดแ้ก่ เงนิฝากออมทรพัย ์เงนิฝากกระแสรายวนัและเงนิฝากประจํา ที่บรษิทันําไปคํ้าประกนั

การใชไ้ฟฟ้า และเงนิฝากออมทรพัยท์ีบ่รษิทัย่อยไดเ้ปิดไวส้าํหรบัวตัถุประสงคเ์ฉพาะตามเงื่อนไขในสญัญาเงนิกูย้มืระยะยาว  
 

11 สินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไดจ้ดัประเภทสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิทัง้หมด เป็นประเภทวดัมลูค่าดว้ยราคาทุน

ตดัจําหน่าย ยกเวน้หน้ีสนิอนุพนัธท์ีถู่กจดัประเภทใหว้ดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน รายละเอยีดและมลูค่ายุตธิรรมของ

หน้ีสนิอนุพนัธไ์ดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 24 
 

ความเคลื่อนไหวของสนิทรพัยท์างการเงนิ ระหว่างปีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 

 

 

งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 

สินทรพัยท์างการเงิน 

ท่ีวดัมูลค่าตามวิธีราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 บาท 
  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 221,114,307 

ซือ้เพิม่ 520,000,000 

จําหน่าย (740,649,986) 

ดอกเบีย้รบั 2,339 

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

ดอกเบีย้รบั 929 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 467,589 
 

มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนอยู่ในระดบั 2 ของลําดบัชัน้มูลค่ายุตธิรรม โดยอ้างองิจากราคาเสนอซื้อในตลาดทีม่สีภาพคล่อง ณ วนัที ่

ในงบการเงนิ 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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12 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอืน่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ลกูหน้ีการคา้ 199,692,438 208,663,980 - - 

หกั  ขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ - - - - 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธ ิ 199,692,438 208,663,980 - - 

     

ลกูหน้ีและเงนิทดรองจ่ายแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

   (หมายเหตุ 36.2) 4,469,272 4,256,449 187,115,196 84,184,990 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 20,481,629 23,757,557 3,652,408 2,747,118 

เงนิปันผลคา้งรบั (หมายเหต ุ36.2) 136,500,024 88,900,016 136,500,024 88,900,016 

ลูกหน้ีอืน่ 12,155,373 15,097,280 8,687,562 10,125,002 

เงนิทดรองจ่าย 6,714,453 1,078,931 244,120 206,420 

รวมลูกหน้ีอืน่ 180,320,751 133,090,233 336,199,310 186,163,546 

หกั  ขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (8,500,000) (894,980) (8,500,000) (894,980) 

ลูกหน้ีอืน่ - สุทธ ิ 171,820,751 132,195,253 327,699,310 185,268,566 

     

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอืน่ 371,513,189 340,859,233 327,699,310 185,268,566 

 

ลูกหน้ีการคา้ขา้งตน้เป็นลูกหน้ีทีย่งัไม่ถงึกําหนดชาํระ 

 

13 สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคลถกูหกั ณ ทีจ่่าย 2,758,841 16,596,752 2,693,405 16,430,244 

อื่น ๆ 394,311 1,063,951 191,042 191,040 

 3,153,152 17,660,703 2,884,447 16,621,284 

 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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14 เงินลงทุนในการร่วมค้า 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในการร่วมค้า 

 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

   

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564   

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

ส่วนแบง่กําไร 642,919,195 - 

เงนิปันผลรบั (585,900,051) - 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 2,049,707,165 350,000,130 

 

รายละเอยีดของเงนิลงทุนในการร่วมคา้ใน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี 

 

 ประเภท ประเทศ 

สดัส่วนของส่วนได้ส่วนเสีย 

(ร้อยละ)  

 ของธรุกิจ ท่ีจดทะเบียน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 วิธีการวดัมูลค่า 

      

การร่วมค้าท่ีบริษทัถือหุ้นโดยตรง      

บรษิทั ไทย โซลา่ร ์รนีิวเอเบลิ จํากดั การลงทุน ไทย 60 60 วธิสี่วนไดเ้สยี 

      

การร่วมค้าท่ีถือหุ้นโดย      

   บริษทั ไทย โซล่าร ์รีนิวเอเบิล จาํกดั      

บรษิทั สยาม โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่1 จํากดั* ผลติและจําหน่าย     

 กระแสไฟฟ้า ไทย 60 60 วธิสี่วนไดเ้สยี 

 

* บรษิทัถอืหุน้ทางตรงจํานวน 1 หุน้ โดยบรษิทั ไทย โซล่าร ์รนิีวเอเบลิ จํากดั เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

 

บรษิัท ไทย โซล่าร์ รนิีวเอเบิล จํากดั ประกอบธุรกิจการลงทุนและบรษิัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่1 จํากดั ประกอบธุรกิจผลติและ

จําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ บรษิัททัง้สองแห่งเป็นบรษิัทจํากัดและหุ้นของบรษิัทไม่มกีารเสนอซื้อขายในตลาด 

โดยมบีรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) และบรษิทัถอืหุน้ร่วมกนัในการร่วมคา้ดงักลา่ว 

 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรปุสาํหรบัการร่วมค้า 

 

เน่ืองจากบรษิัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จํากัด เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท ไทย โซล่าร์ รนิีวเอเบิล จํากดั งบการเงนิจึงถูกรวมใน 

งบการเงนิรวมของบรษิทั ไทย โซล่าร ์รนิีวเอเบลิ จํากดั  



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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งบการเงนิรวมของบรษิทั ไทย โซล่าร ์รนิีวเอเบลิ จํากดั สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 

งบแสดงฐานะการเงินรวมโดยสรปุ 

 

 งบการเงินรวมของ 

 บริษทั ไทย โซล่าร ์รีนิวเอเบิล จาํกดั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

ส่วนท่ีหมุนเวียน   

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 681,405 933,796 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ (ไม่รวมเงนิสด) 558,781,631 503,573,311 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนรวม 559,463,036 504,507,107 

   

หน้ีสนิทางการเงนิหมุนเวยีน (ไม่รวมเจา้หน้ีการคา้) (376,393,752) (700,614,716) 

หน้ีสนิหมุนเวยีนอืน่ (รวมเจา้หน้ีการคา้) (277,530,796) (187,886,318) 

หน้ีสนิหมุนเวยีนรวม (653,924,548) (888,501,034) 

   

สนิทรพัยห์มนุเวยีนสุทธ ิ (94,461,512) (383,993,927) 

   

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน   

สนิทรพัย ์ 4,478,244,300 4,730,342,032 

หน้ีสนิทางการเงนิ (1,104,686,420) (1,162,120,609) 

สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนสุทธ ิ 3,373,557,880 3,568,221,423 

   

สินทรพัยส์ุทธิ 3,279,096,368 3,184,227,496 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

44 

 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมโดยสรปุ 

 งบการเงินรวมของ 

 บริษทั ไทย โซล่าร ์รีนิวเอเบิล จาํกดั 

 สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 
   

รายไดจ้ากการขาย 496,467,987 490,897,737 

รายไดเ้งนิอุดหนุนส่วนเพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟ้า 1,046,670,027 1,007,241,723 

ตน้ทุนขาย (321,520,947) (309,561,972) 

กาํไรขัน้ต้น 1,221,617,067 1,188,577,488 

รายไดอ้ืน่ 3,857,781 1,486,860 

กําไรอื่น 782,921 726,246 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (80,838,951) (32,340,387) 

ตน้ทุนทางการเงนิ (59,875,968) (85,853,653) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,085,542,850 1,072,596,554 

ภาษเีงนิได ้ (14,010,858) (373,983) 

กาํไรหลงัภาษีจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 1,071,531,992 1,072,222,571 
 

ข้อมูลข้างต้นเป็นจํานวนที่รวมอยู่ในงบการเงนิของการร่วมค้า (ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในการร่วมค้าดงักล่าว)  

ตามวธิสี่วนไดเ้สยี กลุ่มกจิการรบัรูผ้ลประกอบการของการร่วมคา้ดงักล่าวไวใ้นรายการส่วนแบ่งกําไรจากการร่วมคา้ในงบกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็ตามสดัส่วนทีก่ลุ่มกจิการมสี่วนไดเ้สยี 
 

การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงินโดยสรปุ 
 

การกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มลูทางการเงนิโดยสรุปกบัมลูค่าตามบญัชขีองส่วนไดเ้สยีของการร่วมคา้ 
 

 บริษทั ไทย โซล่าร ์รีนิวเอเบิล จาํกดั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 
   

ข้อมูลการเงินโดยสรปุ   
   

สินทรพัยส์ทุธิ ณ วนัส้ินปี 3,279,096,368 3,184,227,496 

รายการกระทบยอด :    

ผลตา่งจากการจดัโครงสรา้งการดําเนินธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 136,913,097 136,913,097 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม 169,143 6,109 

สินทรพัยส์ทุธิหลงักระทบยอด ณ วนัส้ินปี 3,416,178,608 3,321,146,702 
   

ส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ (รอ้ยละ 60) 2,049,707,165 1,992,688,021 

มูลค่าตามบญัชี 2,049,707,165 1,992,688,021 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิัท ไทย โซล่าร์ รนิีวเอเบลิ จํากดั ไดนํ้าใบหุ้นของเงนิลงทุนในบรษิัท สยาม โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่1 จํากดั 

ซึง่เป็นบรษิทัย่อย ทีม่รีาคาตามบญัช ี1,080 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 1,080 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อทีบ่รษิทัย่อยไดร้บัจาก

ธนาคารพาณิชย์ และบรษิัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่1 จํากดั ได้นําที่ดนิและสิง่ปลูกสรา้งและเครื่องจกัรทีม่มีูลค่าตามบญัชจํีานวน  

4,424.52 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 4,523.59 ล้านบาท) และเงินฝากธนาคารจํานวน 305 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 264 ล้านบาท)  

ไปคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัจากธนาคารพาณิชย ์

 

บริษัทได้นําใบหุ้นของเงินลงทุนในการร่วมค้าทัง้จํานวนไปจดจํานําไว้กับผู้ให้กู้เพื่อเป็นหลักทรัพย์คํ้าประกันวงเงินสินเชื่อที ่

การร่วมคา้ไดร้บัจากธนาคารพาณิชย ์

 

15 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

บรษิทัมบีรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ดงัต่อไปน้ี 

 
     สดัส่วนของหุ้นสามญั 

   สดัส่วนของหุ้นสามญั ท่ีถือโดยส่วนได้เสีย 

   ท่ีถือโดยบริษทัใหญ ่ ท่ีไม่มอีาํนาจควบคมุ 

  ประเทศท่ี พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ประเภทของธรุกิจ 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 - - 
       

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดย 

   บริษทั ทีเอสอี รฟูทอป จาํกดั       

   บรษิทั กรนี รูฟทอป จํากดั ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 - - 

   บรษิทั นอรท์ รูฟทอป จํากดั ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 - - 

   บรษิทั ลคักี้ โซลา่ร ์จํากดั  ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 - - 

   บรษิทั แชมป์ เอน็เนอรย์ี ่จํากดั  ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 - - 

   บรษิทั รูฟ เอน็เนอรย์ี ่จํากดั  ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 - - 
       

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดย บริษทั โซลา่ร ์

   วิซิเบิล จาํกดั       

   บรษิทั โซลา่ร ์คอมมนิูตี้ จํากดั ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 - - 

   บรษิทั อนิฟินีตี้ โซลาร ์จํากดั ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 - - 

   บรษิทั บเีอส บางไทร โซลาร ์จํากดั ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 - - 

   บรษิทั สยาม โซลา่ เพาเวอร ์จํากดั (มหาชน) ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 - - 

   บรษิทั สยาม ธารา โฟลทติ้ง จํากดั  

      (เดมิชื่อ “บรษิทั บพี ีเทรดดิง้  

      (ประเทศไทย) จํากดั”) ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 - - 

   บรษิทั เอริธ์ เอนเนอรจ์ ีซสิเตม็ส ์จํากดั การลงทุน ไทย 100 100 - - 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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     สดัส่วนของหุ้นสามญั 

   สดัส่วนของหุ้นสามญั ท่ีถือโดยส่วนได้เสีย 

   ท่ีถือโดยบริษทัใหญ ่ ท่ีไม่มอีาํนาจควบคมุ 

  ประเทศท่ี พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ประเภทของธรุกิจ จดทะเบียน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
       

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดย  

   บริษทั ไทย คอมมนิูต้ี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั       

   บรษิทั บางสวรรค ์กรนี จํากดั ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 49 - 51 

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

   บรษิทั เนทฟี พาวเวอร ์เอน็เนอรย์ี ่จํากดั ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 - - - 

   บรษิทั ไวท ์โซลชูัน่ เอน็เนอรย์ี ่จํากดั ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 - - - 

   บรษิทั คลนี รนิีวเอเบลิ จํากดั ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 - - - 
       

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดย บริษทั  

   สยาม โซลา่ เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)       

     บรษิทั สยาม เวสท ์เพาเวอร ์จํากดั ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 - - 
       

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดย  

    บริษทั เอิรธ์ เอนเนอรจ์ี ซิสเตม็ส ์จาํกดั       

   บรษิทั มาร ์โซล่าร ์จํากดั ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 - - 
       

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดย  

   บริษทั เวิลด ์โซล่าร ์จาํกดั       

   บรษิทั เนทฟี พาวเวอร ์เอน็เนอรย์ี ่จํากดั ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย - 100 - - 

   บรษิทั ไวท ์โซลชูัน่ เอน็เนอรย์ี ่จํากดั ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย - 100 - - 

   บรษิทั คลนี รนิีวเอเบลิ จํากดั ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย - 100 - - 
       

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 G.K. ใหบ้รกิาร ญี่ปุ่ น 100 100 - - 
       

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดย TSE Group  

   International Pte. Ltd.       

   Eco Solar Aizu G.K. ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า ญี่ปุ่ น - 97 - 3 

   Ishikawa Hanamizuki 1 G.K. ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า ญี่ปุ่ น 100 97 - 3 
       

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดย Solar Assets Pte. Ltd.       

   Ibaraki Ushiku 1 G.K. ใหเ้ช่าทีด่นิ ญี่ปุ่ น - 100 - - 

   Ibaraki Ushiku 2 G.K. ใหเ้ช่าทีด่นิ ญี่ปุ่ น 100 100 - - 
       

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดย Onikoube Solar  

   Power Pte. Ltd.        

   PurpleSol G.K.  ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า ญี่ปุ่ น 100 100 - - 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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การเปล่ียนแปลงของเงินลงทนุในบริษทัยอ่ยในระหว่างปี มีดงัน้ี 

 

การขายเงินลงทุนภายใต้ TSE Group International Pte. Ltd.  

 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิัท TSE Group International Pte. Ltd. ได้จําหน่ายเงนิลงทุนทัง้หมดใน Eco Solar Aizu G.K. 

ในราคา 319.75 ลา้นบาท กลุ่มกจิการไดนํ้าบรษิทัย่อยขา้งตน้ออกจากงบการเงนิรวม (deconsolidation) และรบัรูกํ้าไรจากการขายเงนิ

ลงทุนจํานวน 105.36 ล้านบาท ภายใต้ “กําไร(ขาดทุน)อื่น” ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบการเงินรวมสําหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

การขายเงินลงทุนภายใต้ Solar Assets Pte. Ltd. 

 

ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 บริษัท Solar Assets Pte Ltd. ได้จําหน่ายเงนิลงทุนทัง้หมดใน Ibaraki Ushiku 1 G.K. ในราคา 

112.26 ลา้นบาท กลุ่มกจิการไดนํ้าบรษิทัย่อยขา้งต้นออกจากงบการเงนิรวม (deconsolidation) และรบัรูข้าดทุนจากการขายเงนิลงทุน

จํานวน 0.95 ลา้นบาท ภายใต ้“กําไร(ขาดทุน)อื่น” ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ในงบการเงนิรวมสําหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนภายใต้ บริษทั เวิลด ์โซล่าร ์จาํกดั 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไดจ้ดัโครงสรา้งการลงทนุใหมโ่ดยขายหุน้ของบรษิทัย่อย 3 แห่งภายใต้ บรษิทั เวลิด์ โซล่าร ์จํากดั 

ทีร่าคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนใหก้บั บรษิทั ไทย คอมมนิูตี ้เอน็เนอรย์ี ่จํากดั โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

 

 เงินลงทุน 

ช่ือบริษทัย่อย บาท 

  

บรษิทั เนทฟี พาวเวอร ์เอน็เนอรย์ี ่จํากดั 249,995 

บรษิทั ไวท ์โซลชูัน่ เอน็เนอรย์ี ่จํากดั 249,995 

บรษิทั คลนี รนิีวเอเบลิ จํากดั 3,749,995 

 4,249,985 

 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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16 อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม     

ราคาทนุ 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 

     

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม     

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

ค่าเสือ่มราคา (962,001) (964,636) - - 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 101,930,512 102,892,513 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 (2,047,373) (1,085,372) - - 

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

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 101,930,512 102,892,513 89,977,885 89,977,885 

     

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

 

มูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรพัย์เพื่อการลงทุนอยู่ในระดบั 2 ของลําดบัชัน้มูลค่ายุติธรรมโดยอ้างอิงจากวิธีเปรยีบเทยีบตลาด  

ซึง่ใชข้อ้มลูตลาดทีม่กีารเสนอขายของอสงัหารมิทรพัยใ์นบรเิวณเดยีวกนัและมสีภาพคลา้ยคลงึกนั 

 

จํานวนเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนทีร่บัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน ไดแ้ก่ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

รายไดค่้าเช่า 411,573 532,500 411,573 418,500 

ค่าใชจ่้ายในการดําเนินงานโดยตรงซึง่ก่อใหเ้กดิรายไดค่้าเช่า 3,662 3,323 397 397 

ค่าใชจ่้ายในการดําเนินงานซึง่ไม่ไดก่้อใหเ้กดิรายไดค่้าเชา่ 4,190 4,190 4,190 4,190 

 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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17 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 
 งบการเงินรวม 

  ส่วนปรบัปรงุ  อาคาร เคร่ืองมอืและ เคร่ืองตกแต่ง และ   งานระหวา่ง  

 ท่ีดิน ท่ีดิน โรงไฟฟ้า สาํนกังาน อปุกรณ์ เคร่ืองใช้สาํนักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563          

ราคาทุน 755,936,805 87,111,955 6,934,459,076 28,983,238 25,099,132 19,269,824 45,477,011 875,500,027 8,771,837,068 

หกั คา่เสื่อมราคาสะสม - (6,282,681) (658,158,617) (8,727,457) (8,509,787) (9,912,982) (14,594,889) - (706,186,413) 

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

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

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563          

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 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 

การไดม้าซึง่บรษิทัยอ่ย  - 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 

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) - 

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

การดอ้ยคา่ - - (637,220) - - - - - (637,220) 

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

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - 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 
          

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

 คา่เผื่อการดอ้ยคา่สะสม - (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 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

50 

 
 งบการเงินรวม 

  ส่วนปรบัปรงุ  อาคาร เคร่ืองมอืและ เคร่ืองตกแต่ง และ   งานระหวา่ง  

 ท่ีดิน ท่ีดิน โรงไฟฟ้า สาํนกังาน อปุกรณ์ เคร่ืองใช้สาํนักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

          

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564          

ราคาตามบญัชตีน้ปี - 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 

การขายบรษิทัย่อย (116,112,938) - (771,138,950) - - - - - (887,251,888) 

ซื้อสนิทรพัย ์ - 314,808 11,847,108 363,000 4,968,624 703,628 - 1,770,394,994 1,788,592,162 

ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์– สุทธ ิ - - (4,541,084) - (57,000) (16) - - (4,598,100) 

โอนเขา้ (ออก) - - 303,393,268 - 415,542 - - (303,808,810) - 

คา่เสื่อมราคา - (11,488,710) (298,269,619) (3,794,126) (5,773,129) (2,911,764) (8,940,621) -      (331,177,969) 

การดอ้ยคา่ - (693,084) (159,246,458) 5,455,211 (796)      (77,294) - - (154,562,421) 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น 4,828,197 - 34,041,194 - - 1,193 - (5,174,932) 33,695,652 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 666,976,388 70,997,497 4,698,019,694 13,190,504 22,495,525 5,538,664 13,175,609 4,972,776,312   10,463,170,193 

          

          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564          

ราคาทุน 666,976,388 102,207,391 6,643,956,088 30,455,186 41,102,714  22,044,015 45,926,121 4,972,776,312 12,525,444,215 

หกั คา่เสื่อมราคาสะสม - (28,613,702) (1,256,740,355) (17,264,682) (18,482,671) (16,505,351) (32,750,512) - (1,370,357,273) 

 คา่เผื่อการดอ้ยคา่ - (2,596,192) (689,196,039) - (124,518) - - - (691,916,749) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 666,976,388 70,997,497 4,698,019,694 13,190,504 22,495,525 5,538,664 13,175,609 4,972,776,312 10,463,170,193 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ส่วนปรบัปรงุ  อาคาร เคร่ืองมอืและ 

เคร่ืองตกแต่ง และ 

เคร่ืองใช้ งานระหวา่ง  

 ท่ีดิน ท่ีดิน โรงไฟฟ้า สาํนกังาน อปุกรณ์ สาํนกังาน ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563         

ราคาทุน 37,552,064 3,141,059 888,113,339 27,734,238 2,627,344 12,846,631 150,000 972,164,675 

หกั คา่เสื่อมราคาสะสม - (544,867) (153,206,543) (8,340,534) (2,277,474) (7,583,975) - (171,953,393) 

 คา่เผื่อการดอ้ยคา่สะสม - (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 12,613,325 226,148 5,139,450 150,000 254,872,410 

         

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563         

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 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 

ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - - - - (20,170) - (20,170) 

คา่เสื่อมราคา - - (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) 

 ค่าเผื่อการดอ้ยคา่สะสม - (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 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ส่วนปรบัปรงุ  อาคาร เคร่ืองมอืและ 

เคร่ืองตกแต่ง และ 

เคร่ืองใช้ งานระหวา่ง  

 ท่ีดิน ท่ีดิน โรงไฟฟ้า สาํนกังาน อปุกรณ์ สาํนกังาน ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

         

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564         

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

ซื้อสนิทรพัย ์ - - - - 171,213 87,860 - 259,073 

คา่เสื่อมราคา - - (1,897,822) (3,661,108) (100,084) (1,862,721) - (7,521,735) 

การดอ้ยคา่ - (693,084) (159,246,458) 5,455,211 (796) (77,294) - (154,562,421) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 37,552,064 - 37,816,944 11,101,965 198,086 2,925,580 150,000 89,744,639 

         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564         

ราคาทุน 37,552,064 3,141,059 888,600,839 27,734,238 2,835,157 14,462,871 150,000 974,476,228 

หกั คา่เสื่อมราคาสะสม - (544,867) (161,587,856) (16,632,273) (2,512,553) (11,537,291) - (192,814,840) 

 คา่เผื่อการดอ้ยคา่สะสม - (2,596,192) (689,196,039) - (124,518) - - (691,916,749) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 37,552,064 - 37,816,944 11,101,965 198,086 2,925,580 150,000 89,744,639 

 

ต้นทุนการกู้ยมืจํานวน 117.63 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 57.87 ล้านบาท) ไดร้วมเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์ทีซ่ื้อเพิม่ในระหว่างปี ต้นทุนการกูย้มืเกดิจากเงนิกูย้มืที่ยมืมาเพื่อก่อสรา้งโรงไฟฟ้าใหม่ ไดบ้นัทกึเป็นต้นทุน 

ของสนิทรพัยแ์ละรวมอยู่ในรายการซื้อ กลุ่มกจิการใชอ้ตัราการตัง้ขึน้เป็นทุนร้อยละ 2.82 ถงึร้อยละ 4.58 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 3.01 ถึงรอ้ยละ 4.58 ต่อปี) ในการคํานวณต้นทุนทีร่วมเป็นราคาทุนของสนิทรพัย ์ 

อตัราการตัง้ขึน้เป็นทุนดงักล่าวเป็นอตัราตน้ทุนการกูย้มืทีเ่กดิจรงิจากเงนิกูย้มืและผลต่างระหว่างอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืของสกุลเงนิทีใ่ชดํ้าเนินงานและอตัราดอกเบีย้ของสกุลเงนิต่างประเทศ 

 

ในระหว่างปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ผูบ้รหิารได้ทบทวนมูลค่าสุทธทิี่คาดว่าจะไดร้บัคนืจากโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นซึ่งไดห้ยุดดําเนินงาน และรบัรูผ้ลขาดทุนเพิม่เติมจํานวน 154.56 ล้านบาท ภายใต้

รายการ “ค่าใชจ่้ายบรหิาร” ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
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ค่าเสือ่มราคารบัรูใ้นงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     

ตน้ทนุขาย 323.14 319.32 2.00 0.16 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 8.04 16.22 5.52 5.22 

 331.18 335.54 7.52 5.38 

 

บรษิทัย่อยไดนํ้าสนิทรพัย์ทีม่มีูลค่าสุทธติามบญัชจํีานวน 8,724.29 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 8,234.74 ล้านบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อ

ทีไ่ดร้บัจากธนาคารพาณิชย ์

 

18 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม มลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิารใชป้ระกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 อสงัหาริมทรพัย ์ อปุกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564  262,691,329 15,132,266 47,822,983 325,646,578 

การเพิม่ขึน้ 13,520,585 - 1,519,094 15,039,679 

การยกเลกิสญัญา - - (264,833) (264,833) 

ค่าเสื่อมราคา (25,643,494) (1,131,385) (11,523,573) (38,298,452) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 168,739 - - 168,739 

มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ 2564 250,737,159 14,000,881 37,553,671 302,291,711 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อสงัหาริมทรพัย ์ ยานพาหนะ รวม 

 บาท บาท บาท 

    

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564  9,532,294 20,810,678 30,342,972 

การเพิม่ขึน้ - 668,147 668,147 

ค่าเสื่อมราคา (3,900,879) (4,512,970) (8,413,849) 

มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 5,631,415 16,965,855 22,597,270 
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ค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเชา่ทีไ่ม่ไดร้วมรบัรูใ้นหน้ีสนิตามสญัญาเช่าและสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าระยะสัน้ 114,605 716,162 114,605 716,162 

ค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยม์มีลูค่าตํ่า 225,360 218,760 115,440 108,840 

ค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วกบัการจ่ายชาํระค่าเชา่ผนัแปร 8,061,944 7,963,784 - - 

กระแสเงนิสดจ่ายทัง้หมดของสญัญาเช่า 51,637,940 43,123,971 9,279,454 9,311,745 
 

19 ค่าความนิยม 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม    

ราคาทุน 53,332,214 18,084,426 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (2,477,172) (971,663) 

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

   

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม    

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

การไดม้าซึง่บรษิทัย่อย  - 35,605,786 

การขายไปซึง่บรษิทัย่อย - (341,711) 

การดอ้ยค่า (2,315,248) (1,521,796) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 48,539,794 50,855,042 

   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม    

ราคาทนุ 53,332,214 53,332,214 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (4,792,420) (2,477,172) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 48,539,794 50,855,042 

 

กลุ่มกจิการปรบัลดมูลค่าตามบญัชขีองค่าความนิยมลงใหเ้ท่ากบัมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืโดยการรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่า

ความนิยม ขาดทุนดงักล่าวไดร้วมอยู่ในตน้ทุนขายและบรกิารในกําไรหรอืขาดทุน 

 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืของหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสดพิจารณาจากการคํานวณมูลค่าจากการใช ้การคํานวณดงักล่าวใช้

ประมาณการกระแสเงนิสดก่อนภาษซีึง่อา้งองิจากงบประมาณทางการเงนิครอบคลมุระยะเวลาของสญัญาขายไฟฟ้าซึง่ไดร้บัอนุมตัจิาก

ผูบ้รหิาร อตัราการเตบิโตดงักล่าวไม่สงูกว่าอตัราการเตบิโตเฉลีย่ของธุรกจิทีห่น่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้ดําเนินงานอยู ่
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ขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการคาํนวณมูลค่าจากการใชแ้สดงไดด้งัต่อไปน้ี 

 

กําไรขัน้ตน้1  รอ้ยละ 52.91 - 68.90 

อตัราการเตบิโต2  รอ้ยละ 0.46 - 0.50 

อตัราคดิลด3  รอ้ยละ 8.00  

   
1 กําไรขัน้ตน้จากงบประมาณ 
2 อตัราการเตบิโตถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักเพื่อใชใ้นการประมาณกระแสเงนิสดสาํหรบัรอบระยะเวลาตามระยะเวลาในงบประมาณ 
3 อตัราคดิลดหลงัภาษทีีใ่ชใ้นการประมาณการกระแสเงนิสด 

 

ขอ้สมมตฐิานเหลา่น้ีไดถู้กใชเ้พื่อการวเิคราะหห์น่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดภายในส่วนงานธุรกจิ 

 

ฝ่ายบรหิารพจิารณากําไรขัน้ต้นจากงบประมาณโดยอ้างองิจากผลประกอบการในอดตีทีผ่่านมาประกอบกบัการคาดการณ์การเตบิโต

ของตลาด อตัราการเตบิโตถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักทีใ่ชส้อดคลอ้งกบัการคาดการณ์ตลอดระยะเวลาของสญัญาขายไฟฟ้า อตัราคดิลดทีใ่ชเ้ป็น

อตัราก่อนหกัภาษทีีส่ะทอ้นถงึความเสีย่งซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนงานนัน้ ๆ 

 

การขาดทุนจากการดอ้ยค่าเกดิจากการลดลงของระยะเวลาดําเนินงานทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตามทีร่ะบุในสญัญาขายไฟ 
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20 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

 งบการเงินรวม 

 

โปรแกรม 

คอมพิวเตอร ์

สิทธิในสญัญา 

ขายไฟฟ้า งานระหว่างทาํ รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563     

ราคาทนุ 12,307,237 4,686,515,377 731,500 4,699,554,114 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (5,270,176) (48,717,668) - (53,987,844) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 7,037,061 4,637,797,709 731,500 4,645,566,270 

     

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563     

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

การไดม้าซึง่บรษิทัย่อย  - 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     

ราคาทนุ 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 

     

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564     

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

การซือ้เพิม่ 848,476 - - 848,476 

ค่าตดัจําหน่าย (2,214,191) (57,910,644) - (60,124,835) 

ผลตา่งจากอตัราแลกเปลีย่น - (512,792) - (512,792) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 4,316,051 4,881,164,395 - 4,885,480,446 

     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564     

ราคาทุน 14,235,169 5,037,300,334 - 5,051,535,503 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (9,919,118) (156,135,939) - (166,055,057) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 4,316,051 4,881,164,395 - 4,885,480,446 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 โปรแกรม   

 คอมพิวเตอร ์ งานระหว่างทาํ รวม 

 บาท บาท บาท 

    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563    

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    

ราคาทุน 12,349,757 - 12,349,757 

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

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

    

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564    

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 5,120,131 - 5,120,131 

การซือ้เพิม่ 243,640 - 243,640 

ค่าตดัจําหน่าย (2,006,997) - (2,006,997) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 3,356,774 - 3,356,774 

    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564    

ราคาทนุ 12,593,397 - 12,593,397 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (9,236,623) - (9,236,623) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 3,356,774 - 3,356,774 
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ค่าตดัจําหน่ายรบัรูใ้นงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     

ตน้ทุนขาย 57.91 53.84 - - 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 2.21 2.43 2.01 2.06 

 60.12 56.27 2.01 2.06 

 

21 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 

สนิทรพัย์และหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 83,034,709 85,869,845 - - 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (103,938,044) (108,117,693) (3,557,083) (4,688,555) 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธิ (20,903,335) (22,247,848) (3,557,083) (4,688,555) 

 

รายการเคลื่อนไหวของภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ณ วนัที ่1 มกราคม (22,247,848) (26,169,314) (4,688,555) (6,342,862) 

การไดม้าซึง่บรษิทัย่อย  - (1,431,699) - - 

การขายบรษิทัย่อย (334,371) 3,438,465 - - 

รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทนุ (หมายเหตุ 32) 1,867,835 1,893,081 1,131,472 1,654,307 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น (188,951) 21,619 - - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม (20,903,335) (22,247,848) (3,557,083) (4,688,555) 

 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 
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รายการเคลือ่นไหวของสนิทรพัย์และหน้ีสนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 ขาดทุนสะสม 

มูลค่ายุติธรรม

ของอาคาร

และอปุกรณ์

จากการซ้ือ

บริษทัย่อย 

สินทรพัยสิ์ทธิ

การใช้ อ่ืน ๆ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี      

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 118,040 36,137,564 18,897,978 656,731 55,810,313 

การไดม้าซึง่บรษิทัย่อย  - 14,970,721 7,601,049 - 22,571,770 

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

รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทนุ  - - 9,265,383 105,138 9,370,521 

ผลตา่งจากอตัราแลกเปลีย่น 6,306 - - 32,848 39,154 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 124,346 49,186,372 35,764,410 794,717 85,869,845 
      

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 124,346 49,186,372 35,764,410 794,717 85,869,845 

การขายบรษิทัย่อย (124,328) - - (567,157) (691,485) 

รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน  - - (1,916,073) 104,611 (1,811,462) 

ผลตา่งจากอตัราแลกเปลีย่น (18) - - (332,171) (332,189) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 - 49,186,372 33,848,337 - 83,034,709 
 

 งบการเงินรวม 

 

ค่าธรรมเนียม

เงินกู้รอตดั

บญัชี 

ค่าเส่ือม 

ราคา 

มูลค่า

ยุติธรรมของ

สินทรพัย ์

ไม่มีตวัตน 

มูลค่า

ยุติธรรมของ

ท่ีดินจากการ

ซ้ือบริษทัย่อย อ่ืน ๆ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี       

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 (3,774,039) (15,771,847) (45,713,186) (12,164,297) (4,556,258) (81,979,627) 

การไดม้าซึง่บรษิทัย่อย  - - (17,831,903) - (6,171,566) (24,003,469) 

การขายบรษิทัย่อย - - - 3,624,367 1,736,011 5,360,378 

รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทนุ 1,227,044 (8,995,565) - - 291,080 (7,477,441) 

ผลตา่งจากอตัราแลกเปลีย่น (110,145) 99,243 - - (6,632) (17,534) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (2,657,140) (24,668,169) (63,545,089) (8,539,930) (8,707,365) (108,117,693) 
       

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 (2,657,140) (24,668,169) (63,545,089) (8,539,930) (8,707,365) (108,117,693) 

การขายบรษิทัย่อย 1,857,490 (1,500,376) - - - 357,114 

รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทนุ (468,989) 3,693,153 - - 455,133 3,679,297 

ผลตา่งจากอตัราแลกเปลีย่น 218,390 (64,104) - - (11,048) 143,238 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 (1,050,249) (22,539,496) (63,545,089) (8,539,930) (8,263,280) (103,938,044) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ค่าธรรมเนียม    

 เงินกู้รอตดับญัชี ค่าเส่ือมราคา อ่ืน ๆ รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 (1,770,796) (3,231,252) (1,340,814) (6,342,862) 

รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทนุ  1,079,626 334,666 240,015 1,654,307 

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

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 (691,170) (2,896,586) (1,100,799) (4,688,555) 

รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน  (359,079) 948,047 542,504 1,131,472 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 (1,050,249) (1,948,539) (558,295) (3,557,083) 

 

งบแสดงฐานะทางการเงนิแสดงยอดคงเหลอื ดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 22,021,077 21,733,866 - - 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (42,924,412) (43,981,714) (3,557,083) (4,688,555) 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธ ิ (20,903,335) (22,247,848) (3,557,083) (4,688,555) 

 

สนิทรพัย์และหน้ีสนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชจีะหกักลบกนักต็่อเมื่อสนิทรพัย์ และหน้ีสนิภาษีเงนิไดด้งักล่าวเกี่ยวข้องกบัหน่วยงาน

จดัเก็บภาษีเดยีวกนั สําหรบังบแสดงฐานะการเงนิรวม สนิทรพัย์และหน้ีสนิภาษีเงนิไดร้อตดับญัชแีสดงยอดรวมของสนิทรพัย์และ

หน้ีสนิสุทธใินแต่ละบรษิทั 

 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชสีําหรบัขาดทุนทางภาษีทีย่งัไม่ไดใ้ชส้ามารถใชส้ทิธทิางภาษีไดใ้นอนาคตโดยจะรบัรูไ้ดไ้ม่เกนิจํานวนที่

เป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมกํีาไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทางภาษนัีน้ กลุ่มกจิการไม่ไดร้บัรูส้นิทรพัย์ภาษีเงนิได้

จํานวน 303.59 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 276.54 ล้านบาท) ทีเ่กิดจากขาดทุนจํานวน 1,517.94 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 1,382.71 ล้านบาท) 

โดยทีข่าดทุนทางภาษดีงักล่าวอาจสามารถนําไปลดยอดกบักําไรทางภาษใีนอนาคตตามปีทีห่มดประโยชน์ทางภาษ ีดงัน้ี 

 

ปีท่ีหมดประโยชน์ทางภาษี งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 
   

พ.ศ. 2565 219,496,376 210,429,201 

พ.ศ. 2566 304,730,957 291,765,982 

พ.ศ. 2567 419,814,973 410,500,432 

พ.ศ. 2568 311,592,310 235,528,229 

พ.ศ. 2569 262,312,547 234,490,004 

 1,517,947,163 1,382,713,848 
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22 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หน้ีการคา้ 54,654,948 48,235,144 1,973,393 832,285 

เจา้หน้ีค่าก่อสรา้งและเงนิประกนัผลงาน 1,145,800 18,153,132 7,500 7,500 

เจา้หน้ีค่าหุน้คา้งชาํระ (หมายเหตุ 36.2) - - 249,995 249,995 

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

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอืน่ ๆ 96,464,876 82,017,753 42,844,002 43,536,308 

 152,265,624 254,290,843 45,074,890 150,510,902 

 

23 เงินกู้ยมื 

 

23.1 เงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

 

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 
   

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 230,000,000 250,000,000 
 

การเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 วเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 
 

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 250,000,000 98,470,171 

รายการทีเ่ป็นเงนิสด:   

   เงนิกูย้มืเพิม่ 60,000,000 1,330,000,000 

   ส่วนลดตัว๋เงนิจ่าย - (2,370,387) 

   จ่ายคนืเงนิกูย้มื (80,000,000) (1,180,000,000) 
   

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด:   

   ตดัจําหน่ายส่วนลดตัว๋เงนิจ่าย - 3,900,216 

ราคาตามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 230,000,000 250,000,000 
 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิประกอบดว้ยตัว๋สญัญาใชเ้งนิที่ออกใหก้บัสถาบนัการเงนิ จํานวน 230 ล้านบาท มอีตัรา

ดอกเบีย้รอ้ยละ 3.05 ต่อปี ซึง่มกํีาหนดชาํระคนืในวนัที ่23 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 
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23.2 หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

 

มลูค่าปัจจุบนัของหน้ีสนิตามสญัญาเช่ามรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ครบกําหนดภายในไม่เกนิ 1 ปี 29,091,881 28,895,457 7,989,350 8,233,557 

ครบกําหนดเกนิ 1 ปีแตไ่ม่เกนิ 5 ปี 60,389,269 69,071,455 4,861,779 12,298,150 

ครบกําหนด 5 ปี 227,927,329 240,453,481 - - 

 317,408,479 338,420,393 12,851,129 20,531,707 

 

การเปลีย่นแปลงของสญัญาเช่าสามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 
เจ้าหน้ี 

สญัญาเช่า 

ดอกเบีย้จ่าย 

รอตดับญัชี 

หน้ีสินตาม 

สญัญาเช่า 
    

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 307,810,937 (62,572,905) 245,238,032 

รายการทีเ่ป็นเงนิสด:    

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

รายการทีไ่ม่ใชเ่งนิสด:    

   เช่าเพิม่ 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 

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

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

    

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 451,930,202 (113,509,809) 338,420,393 

รายการทีเ่ป็นเงนิสด:    

   จ่ายชาํระ (43,236,031) - (43,236,031) 

รายการทีไ่ม่ใชเ่งนิสด:    

   เช่าเพิม่ 11,649,384 (254,381) 11,395,003 

   การยกเลกิสญัญา (293,715) 7,969 (285,746) 

   ดอกเบีย้ตดัจําหน่าย - 11,128,594 11,128,594 

   ผลต่างจากอตัราแลกเปลี่ยน (6,607) (7,127) (13,734) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 420,043,233 (102,634,754) 317,408,479 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เจ้าหน้ี 

สญัญาเช่า 

ดอกเบีย้จ่าย 

รอตดับญัชี 

หน้ีสินตาม 

สญัญาเช่า 
    

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 26,008,446 (1,678,889) 24,329,557 

รายการทีเ่ป็นเงนิสด:    

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

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด:    

   เชา่เพิม่ 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 

    

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 21,717,823 (1,186,116) 20,531,707 

รายการทีเ่ป็นเงนิสด:    

   จ่ายชาํระ (9,049,409) - (9,049,409) 

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด:    

   เช่าเพิม่ 720,000 (51,853) 668,147 

   ดอกเบีย้รอตดัจําหน่าย - 700,684 700,684 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 13,388,414 (537,285) 12,851,129 

 

23.3 เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึกําหนด     

   ชาํระภายในหน่ึงปี 600,855,831 2,443,767,344 331,320,868 2,144,265,435 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึกําหนด     

   ชาํระเกนิ 1 ปี แตไ่ม่เกนิ 5 ปี 7,098,652,162 4,172,879,911 1,839,874,374 337,164,964 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึกําหนด     

   ชาํระเกนิ 5 ปี 1,295,150,097 2,105,700,428 14,694,373 57,220,886 

 8,994,658,090 8,722,347,683 2,185,889,615 2,538,651,285 

 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิคํ้าประกนัโดยการจํานําและโอนสทิธบิญัชเีงนิฝากธนาคารของกลุ่มกจิการ การจํานองและ

จํานําที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจกัรของกลุ่มกิจการ การโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาของโครงการทัง้หมดของ 

กลุ่มกิจการ การจํานําหุน้ของบรษิัทย่อยบางส่วน การจํานําหุน้ของบรษิัททีถ่อืโดยบรษิัท พ.ี เอม็. เอ็นเนอร์ยี ่จํากดั หุน้ของ

บรษิทัย่อย และสทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผลจากบรษิทัย่อย และการร่วมคา้ และคํ้าประกนัโดยบรษิทั 
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ภายใต้สญัญาเงนิกู ้กลุ่มกจิการต้องปฏิบตัิตามเงื่อนไขทางการเงนิบางประการทีไ่ด้ระบุไว้ในสญัญา เช่น การจ่ายเงนิปันผล 

การลดทุนเรอืนหุ้น การควบหรือรวมกิจการกับนิติบุคคลอื่น การดํารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของและอัตราส่วน

ความสามารถในการชาํระหน้ีใหเ้ป็นไปตามสญัญา เป็นตน้ 

 

เมื่อวนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 บรษิัทไดม้กีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหน้ีทีเ่หลอือยู่โดยแปลงสกุลเงนิของภาระหน้ีเงนิ

ต้นคงเหลอืทัง้หมด จากเดมิเป็นเงนิสกุลเยนญี่ปุ่ น เป็นเงนิสกุลบาท  และเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยจากรอ้ยละ TIBOR + 3 เป็น

รอ้ยละ MLR - 1 รวมถงึขยายเวลาการสิน้สุดการชาํระหน้ีจากวนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นวนัที ่3 ตุลาคม พ.ศ. 2567 

 

บรษิทัพจิารณาแลว้ว่าการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าวเขา้คาํนิยามของการตดัรายการ ดงันัน้บรษิทัรบัรูห้น้ีสนิทางการเงนิใหม่

ดว้ยมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสนิใหม่ และตดัรายการมูลค่าตามบญัชขีองหน้ีเดมิที่เหลืออยู่ บรษิัทรบัรู้กําไรจํานวน 60.45 ล้านบาท 

ซึง่เกดิจากส่วนต่างในรายการกําไรขาดทุนอืน่ 

 

การเคลื่อนไหวสาํหรบัเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 วเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ราคาตามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 8,722,347,683 6,474,190,075 2,538,651,285 2,563,955,157 

รายการทีเ่ป็นเงนิสด:     

   เงนิกูย้มืเพิม่ 1,557,491,210 3,155,668,685 - 370,000,000 

   ค่าธรรมเนียมทางการเงนิ (4,539,901) (85,136,624) (4,539,901) (1,012,500) 

   การจ่ายคนืเงนิกูย้มื (652,363,726) (1,095,850,251) (360,771,656) (501,434,656) 

     

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด:     

   การไดม้าซึง่บรษิทัย่อย  - 174,292,767 - - 

   การขายบรษิทัย่อย (646,231,143) (113,340,552) - - 

   กําไรจากการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขของสญัญา (60,451,325) - (60,451,325) - 

   ตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงนิ 13,921,176 17,703,069 3,568,846 4,302,816 

   ผลตา่งจากอตัราแลกเปลีย่น 64,484,116 194,820,514 69,432,366 102,840,468 

ราคาตามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 8,994,658,090 8,722,347,683 2,185,889,615 2,538,651,285 
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อตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืระยะยาวตามสญัญา ณ วนัทีใ่นงบการเงนิมดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 

ร้อยละ 

พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 

สกลุเงิน อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้ลอยตวั อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้ลอยตวั 

     

เยน - TIBOR + 1.22 ถงึ 2.75 - TIBOR + 1.22 ถงึ 3.00 

บาท 3.25 

2.00 

 

อตัราดอกเบีย้ฝากประจํา + 3.35 

THBFIX + 3.50 

MLR - 1.00 to 1.95 

3.25 อตัราดอกเบีย้ฝากประจํา + 3.35 

THBFIX + 3.50 

MLR - 1.95 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 

ร้อยละ 

พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 

สกลุเงิน อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้ลอยตวั อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้ลอยตวั 

     

เยน - - - TIBOR + 3.00 

บาท 3.25 MLR - 1.00 to 1.95 3.25 MLR - 1.95 

 

23.4 วงเงินกู้ยมื 

 

กลุ่มกจิการและบรษิทัมวีงเงนิกูย้มืทีย่งัไม่ไดเ้บกิออกมาใชด้งัต่อไปน้ี 

 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกลุเงิน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

      

อตัราดอกเบีย้ลอยตวั      

   ครบกําหนดเกนิ 1 ปี พนับาท 197,132 105,350 35,400 400 

      

 พนัเยน 14,141,250 601,115 - 601,115 

อตัราดอกเบีย้คงที ่      

   ครบกําหนดเกนิ 1 ปี พนับาท 4,966 4,966 - - 
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23.5 หุ้นกู้ 

 

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

ส่วนของหุน้กูท้ีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2,348,497,958 - 

ส่วนของหุน้กูท้ีถ่งึกําหนดชาํระเกนิ 1 ปี แตไ่ม่เกนิ 5 ปี 1,098,310,884 3,444,096,320 

 3,446,808,842 3,444,096,320 

 

การเคลื่อนไหวของหุน้กู ้ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 วเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

ราคาตามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 3,444,096,320 3,294,825,758 

รายการทีเ่ป็นเงนิสด:   

   ออกหุน้กู ้ - 1,099,600,000 

   หุน้กูค้รบกําหนด - (950,000,000) 

   ค่าธรรมเนียมการออกหุน้กูร้อตดับญัช ี - (2,850,000) 

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด:   

   ตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียมการออกหุน้กู ้ 2,712,522 2,520,562 

ราคาตามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 3,446,808,842 3,444,096,320 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ออกอยู่ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน จํานวน 

2,350,000 หุ้น และ 1,099,600 หุ้น ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 โดยชําระดอกเบี้ย ทุก ๆ 3 เดือน และ 6 เดือน  

ตลอดอายุหุ้นกู้ ตามลําดบั หุ้นกู้มีมูลค่าที่ตราไว้จํานวน 1,000 บาท หุ้นกู้มูลค่า 2,350 ล้านบาท และ 1,099.60 ล้านบาท  

ครบกําหนดชาํระคนืในวนัที ่22 ตุลาคม พ.ศ. 2565 และ 21 เมษายน พ.ศ. 2566 ตามลําดบั 
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23.6 มูลค่ายติุธรรม 

 

ราคาตามบญัชแีละมลูค่ายุตธิรรมของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ และหุน้กู ้มดีงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 ราคาตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม 

 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 317,408,479 338,420,393 258,126,355 247,013,906 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 8,994,658,090 8,722,347,683 8,305,329,828 7,632,353,133 

หุน้กู ้ 3,446,808,842 3,444,096,320 3,429,551,010 3,419,264,566 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม 

 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 12,851,129 20,531,707 12,384,627 12,904,696 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 2,185,889,615 2,538,651,285 1,992,231,804 2,447,949,493 

หุน้กู ้ 3,446,808,842 3,444,096,320 3,429,551,010 3,419,264,566 

 

มูลค่ายุตธิรรมของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิมมีูลค่าเท่ากบัราคาตามบญัช ีเน่ืองจากผลกระทบของอตัราคดิลดไม่มี

สาระสาํคญั 

 

มูลค่ายุตธิรรมของเงนิกู้ยมืคํานวณจากกระแสเงนิสดในอนาคตซึ่งคดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้เงนิกู้ยมืทีอ่ตัรารอ้ยละ 1.89 ถงึรอ้ย

ละ 4.33 (พ.ศ. 2563 : อตัรารอ้ยละ 1.88 ถงึรอ้ยละ 3.71) และอยู่ในขอ้มลูระดบั 2 ของลําดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม 

 

23.7 อตัราดอกเบีย้ 

 

อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

     

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ รอ้ยละ 1.88 - 4.33  รอ้ยละ 2.34 - 4.89 รอ้ยละ 3.30 - 4.33  รอ้ยละ 4.15 - 4.20 

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ รอ้ยละ 4.15 - 4.85 รอ้ยละ 1.88 - 3.71 รอ้ยละ 4.15 - 4.85 รอ้ยละ 3.34 - 3.42 

หุน้กู ้ รอ้ยละ 4.52 รอ้ยละ 4.58 รอ้ยละ 4.52 รอ้ยละ 4.58 
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24 หน้ีสินอนุพนัธ ์

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ - ไม่หมนุเวยีน 50,463,036 58,355,907 

รวมสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 50,463,036 58,355,907 

 

มูลค่ายุติธรรมของสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยอยู่ในมูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ของลําดบัชัน้มูลค่ายุติธรรม โดยคํานวณจากมูลค่า

ปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตโดยอา้งองิจากเสน้อตัราผลตอบแทน (Yield curve) ทีส่งัเกตได ้

 

การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดของเงินกู้ยมืระยะยาว 

 

เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ยลอยตัวในสกุลเงนิเยน กลุ่มกิจการทําสญัญาแลกเปลี่ยนอัตรา

ดอกเบี้ยกบัสถาบนัการเงนิในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2560 โดยมจํีานวนเงนิต้น 1,175.97 ลา้นบาท และแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ลอยตวั

เป็นอตัราดอกเบีย้แบบคงทีจ่นถงึปี พ.ศ. 2580 

 

ส่วนทีไ่ม่มปีระสทิธผิลจากการป้องกนัความเสี่ยงกระแสเงนิสดจะรบัรู้ในกําไรหรอืขาดทุน อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการไม่มสี่วนทีไ่ม่มี

ประสทิธิผลสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 สําหรบัการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรรมของส่วนทีม่ปีระสทิธิผลจะรบัรูใ้น

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 

ตารางดา้นล่างแสดงการกระทบยอดของการป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด 

 

 งบการเงินรวม 

 บาท 

  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 58,355,907 

บวก การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ (8,009,244) 

  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 116,373 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 50,463,036 
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25 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

งบแสดงฐานะการเงนิ   

ผลประโยชน์บําเหน็จบํานาญ   

   หน้ีสนิในงบแสดงฐานะการเงนิ 21,559,034 17,371,256 

   

กําไรหรอืขาดทนุทีร่วมอยู่ในกําไรจากการดําเนินงาน   

   เน่ืองจากผลประโยชน์บําเหน็จบํานาญ 4,304,857 3,849,431 

 

รายการเคลื่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีกํ่าหนดไวร้ะหว่างปีมดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 17,371,256 13,521,825 

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 4,018,245 3,626,307 

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย้ 286,612 223,124 

จ่ายชาํระผลประโยชน์ (117,079) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 21,559,034 17,371,256 

 

ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

   

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1.65 รอ้ยละ 1.65 

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 4.00 รอ้ยละ 4.00 
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การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

 

 การเปลี่ยนแปลง ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้

 ในข้อสมมติ การเพ่ิมขึ้นของขอ้สมมติ การลดลงของข้อสมมติ 

 
พ.ศ. 2564 

ร้อยละ 

พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 

พ.ศ. 2564 

ร้อยละ 

พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 

พ.ศ. 2564 

ร้อยละ 

พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 
       
อตัราคดิลด 1 1 ลดลง 10.68  ลดลง 11.10 เพิม่ขึน้ 12.66  เพิม่ขึน้ 13.18 

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 1 1 เพิม่ขึน้ 14.39  เพิม่ขึน้ 13.81 ลดลง 12.26  ลดลง 11.83 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นน้ีอ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ์

ดงักล่าวยากทีจ่ะเกดิขึน้ และการเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตอิาจมคีวามสมัพนัธ์กนั ในการคํานวณการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของภาระ

ผูกพนัผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกับ (มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันโครงการ

ผลประโยชน์ที่กําหนดไว้คํานวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน) ในการคาํนวณหน้ีสนิบําเหน็จบํานาญทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

วธิกีารและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นการจดัทําการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงจากปีก่อน 

 

กลุ่มกจิการมคีวามเสีย่งในหลาย ๆ ดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุทีกํ่าหนดไว ้โดยความเสีย่งทีม่นัียสาํคญัมี

ดงัต่อไปน้ี 

 

การเปลีย่นแปลงในอตัราผลตอบแทน 

   ทีแ่ทจ้รงิของพนัธบตัร 

อตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของพนัธบตัรรฐับาล ทีล่ดลงจะทําใหห้น้ีสนิของ 

   โครงการเพิม่สงูขึน้ 
  

ความเสีย่งจากภาวะเงนิเฟ้อ ภาระผกูพนัโครงการบําเหน็จบํานาญบางส่วนไดผ้กูอยู่กบัภาวะเงนิเฟ้อ  

   โดยเงนิเฟ้อทีเ่พิม่ขึน้จะทําใหม้ภีาระหน้ีสนิเพิม่ขึน้  

 

ระยะเวลาถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คอื 24.60 ปี (พ.ศ. 2563 : 24.38 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. 2563 117,079 409,672 752,438 223,151,587 224,430,776 

      

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 409,672 619,580 1,872,380 221,412,065 224,313,697 
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26 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ทุนท่ีออก    

 ทุนจดทะเบียน และชาํระแล้ว ทุนท่ีออก ส่วนเกิน  

 จาํนวนหุ้น จาํนวนหุ้น และชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น รวม 

 สามญั สามญั บาท บาท บาท 
      

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 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 วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 2,477,474,454 2,117,716,281 2,117,716,281 1,045,504,325 3,163,220,606 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หุ้นจดทะเบียนทัง้หมดได้แก่หุ้นสามัญ  2,477,474,454 หุ้น (พ.ศ. 2563 : 2,477,474,454 หุ้น)  

ซึ่งมมีลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท (พ.ศ. 2563 : หุน้ละ 1 บาท) โดยมหุีน้สามญัจํานวน 2,117,716,281 หุน้ทีไ่ด้ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว 

(พ.ศ. 2563 : 2,117,716,281 หุน้) 

 

27 สาํรองตามกฎหมาย 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที ่1 มกราคม 106,757,899 81,303,726 80,090,954 67,603,094 

จดัสรรระหว่างปี 23,264,194 25,454,173 11,786,120 12,487,860 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 130,022,093 106,757,899 91,877,074 80,090,954 

 

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิัทตอ้งสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธหิลงัจากหกัส่วนของ

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าสาํรองน้ีจะมมีลูค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน สาํรองน้ีไม่สามารถนําไปจ่ายเงนิปันผลได ้

 

28 รายได้อ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ค่าเช่ารบั 1,040,853 1,025,100 1,040,853 1,025,100 

ดอกเบีย้รบั 442,201 797,169 13,855,736 16,836,996 

รายไดอ้ืน่ 8,388,505 10,467,824 143,906 505,569 

 9,871,559 12,290,093 15,040,495 18,367,665 
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29 กาํไร(ขาดทุน)อ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

(ขาดทุน)กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น (77,774,936) (97,952,615) (68,919,054) 75,635,864 

กําไรจากการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขสญัญาเงนิกู ้ 60,451,325 - 60,451,325 - 

กําไรทีร่บัรูจ้ากการจําหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่า

ตามวธิมีลูค่ายุตธิรรม - 218,977 - 218,977 

กําไร(ขาดทุน)จากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 104,410,828 (2,704,575) - - 

 87,087,217 (100,438,213) (8,467,729) 75,854,841 

 

30 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

รายการบางรายการทีร่วมอยู่ในกําไรจากการดําเนินงาน สามารถแยกตามลกัษณะไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

เงนิเดอืนและค่าแรง และผลประโยชน์อืน่ของพนักงาน 179,232,892 159,273,659 156,226,299 140,435,542 

ค่าเสื่อมราคา 370,438,422 367,174,627 15,935,584 13,291,571 

ค่าตดัจําหน่าย 60,124,835 56,268,674 2,006,997 2,062,100 

ขาดทนุจากการดอ้ยค่า (หมายเหตุ 17) 154,562,421 637,220 154,562,421 - 

ตดัจําหน่ายอปุกรณ์ (หมายเหตุ 17) 4,598,100 21,592,803 - 20,170 

ค่าธรรมเนียมทางดา้นวชิาชพี 157,282,593 214,705,547 13,935,104 30,175,554 

ค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษาโรงไฟฟ้า 31,791,762 25,024,512 524,753 - 

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 7,768,571 894,980 7,605,020 894,980 

 

31 ต้นทุนทางการเงิน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ดอกเบีย้จ่ายสถาบนัการเงนิ 317,095,882 313,545,207 239,497,221 269,908,871 

ค่าธรรมเนียมเงนิกู้ธนาคาร 10,623,716 15,095,345 6,781,370 10,019,748 

ดอกเบีย้จ่ายหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 10,596,803 12,087,764 700,684 906,907 

 338,316,401 340,728,316 246,979,275 280,835,526 
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32 ภาษีเงินได้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 10,495,393 2,067,311 - - 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(หมายเหต ุ21) (1,867,835) (1,893,081) (1,131,472) (1,654,307) 

การปรบัปรุงจากงวดก่อน 7,929 - - - 

 8,635,487 174,230 (1,131,472) (1,654,307) 

 

ภาษีเงินได้สําหรบักําไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจํานวนเงินที่แตกต่างจากการคํานวณกําไรทางบัญชีคูณกับอัตราภาษ ี 

โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

กําไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษี 501,620,663 418,980,931 178,164,436 204,170,426 
     

ภาษคีาํนวณจากอตัราภาษีรอ้ยละ 20     

   (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 20) 100,324,133 83,796,186 35,632,887 40,834,085 

ผลกระทบ :     

   ผลตา่งของอตัราภาษใีนต่างประเทศ 6,995,686 12,395,452 - - 

   ผลการดําเนินงานของการร่วมคา้สุทธจิากภาษี (128,583,839) (128,666,709) - - 

   ภาษเีงนิไดท้ีไ่ดร้บัยกเวน้ตามบตัรส่งเสรมิการลงทนุ (46,662,169) (58,065,402) - - 

   รายไดท้ีถ่อืเป็นรายไดต้ามประมวลรษัฎากร 23,049,153 14,307,703 8,022,013 12,644,887 

   รายไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภาษี (20,957,891) (108,634) (119,477,589) (98,140,017) 

   ค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถหกัภาษี 36,055,828 9,447,470 35,095,808 1,725,325 

   ค่าใชจ่้ายทีม่สีทิธหิกัภาษีไดเ้พิม่ขึน้ (6,547,686) (10,630,573) (6,171,120) (6,390,517) 

   ขาดทนุทางภาษทีีไ่ม่ไดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย ์     

      ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 51,838,724 64,282,318 46,898,001 48,006,596 

   การใชข้าดทุนทางภาษทีีผ่่านมาซึง่ยงัไม่รบัรู ้ (2,522,247) (285,827) - - 

   ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบั     

      ผลแตกต่างชัว่คราวทีร่บัรูเ้มื่อเริม่แรกและทีก่ลบัรายการ (1,867,833) (430,284) (1,131,472) (334,666) 

   (ขาดทุน)กําไรทีย่งัไม่รบัรูซ้ึง่เกดิจากรายการระหว่างกนั (2,494,301) 14,132,530 - - 

   การปรบัปรุงจากงวดก่อน 7,929 - - - 

ภาษเีงนิได ้ 8,635,487 174,230 (1,131,472) (1,654,307) 
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33 กาํไรต่อหุ้น 

 

กําไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธทิีเ่ป็นส่วนของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทั และจํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก

ทีอ่อกจําหน่ายและชาํระแลว้ในระหว่างปี  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

ส่วนแบง่กําไรสาํหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (บาท) 492,705,987 421,428,545 179,295,908 205,824,733 

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (หุน้) 2,117,716,281 2,117,716,281 2,117,716,281 2,117,716,281 

กําไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทตอ่หุน้) 0.23 0.20 0.08 0.10 
 

บรษิทัไม่มหุีน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดในระหว่างปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 
 

34 การส่งเสริมการลงทุน 

 

กลุ่มกจิการไดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนตามบตัรส่งเสรมิการลงทุน จํานวนทัง้สิน้ 34 ฉบบั สําหรบั

กิจการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ และเชื้อเพลงิชวีมวล โดยสทิธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สําหรบั

เครื่องจกัร การไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลสําหรบักําไรสุทธทิี่ไดจ้ากการประกอบกิจการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิเป็นระยะเวลา 8 ปี 

นับแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการนัน้ (วนัเริม่จําหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย)์ 
 

รายได้จากการขายและรายได้เงนิอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารบัซื้อไฟฟ้าของกลุ่มกิจการ และบรษิัทย่อย ที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็สาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 เป็นรายไดท้ีเ่กดิจากกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนเฉพาะ

กจิการทีต่ัง้อยู่ในประเทศไทยตามรายละเอยีดในขอ้มลูจําแนกตามส่วนงานทีเ่ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 8 
 

35 เงินปันผล 

 

พ.ศ. 2564 
 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่16 กนัยายน พ.ศ. 2564 มมีตอินุมตัใิหจ่้ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานในชว่ง 

เดอืนมกราคมถงึเดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2564 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 84.71 ลา้นบาท โดยเงนิปันผล

ดงักล่าวไดจ่้ายใหจ่้ายใหผู้ถ้อืหุน้ในวนัที ่12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

พ.ศ. 2563 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ

ดําเนินงานปี 2562 และกําไรสะสม ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท รวมเป็นเงนิ 254 ลา้นบาท โดยเงนิปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้

จ่ายใหผู้ถ้อืหุน้ในวนัที ่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 
 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัท เมื่อวนัที ่9 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มมีตอินุมตัใิหจ่้ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานในช่วง 

เดอืนมกราคมถึงเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2563 ใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้นในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 106 ล้านบาท โดยเงนิปันผล

ดงักล่าวไดจ่้ายใหจ่้ายใหผู้ถ้อืหุน้ในวนัที ่8 มกราคม พ.ศ. 2564 
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36 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

กจิการและบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ์กบับรษิทั ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม โดยผ่านกจิการอื่นแห่งหน่ึงหรอืมากกว่าหน่ึงแห่ง โดยทีบุ่คคล

หรอืกจิการนัน้มอีํานาจควบคุมบรษิทั หรอืถูกควบคุมโดยบรษิัท หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิทัทีดํ่าเนินธุรกจิ

การลงทุน บรษิทัย่อย และบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั ถอืเป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั บรษิทัร่วมและบุคคลที่เป็นเจา้ของส่วนได้

เสยีในสทิธอิอกเสยีงของบรษิทัซึ่งมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสาํคญัเหนือกจิการ ผูบ้รหิารสําคญัรวมทัง้กรรมการและพนักงานของบรษิทั

ตลอดจนสมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับคุคลเหล่านัน้ กจิการและบุคคลทัง้หมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 

 

ในการพจิารณาความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึง่อาจมขีึน้ไดต้อ้งคาํนึงถงึรายละเอยีดของความสมัพนัธม์ากกว่า

รปูแบบความสมัพนัธต์ามกฎหมาย 

 

บรษิัทถูกควบคุมโดยบรษิัท พี.เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศไทย บรษิัทใหญ่ดงักล่าวถือหุน้ในบรษิัทคดิเป็นจํานวน 

รอ้ยละ 37 จํานวนหุน้ทีเ่หลอืรอ้ยละ 63 ถอืโดย บรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) บรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จเีนียริง่ แอนด ์

คอนสตรคัชัน่ จํากดั (มหาชน) และบุคคลทัว่ไป รายละเอียดเงนิลงทุนในการร่วมค้าและเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยทีส่ําคญัได้เปิดเผย 

ในหมายเหตขุอ้ 14 และขอ้ 15 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการทีม่สีาระสาํคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

36.1 รายได้จากการขายและบริการ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

บริษทัย่อย     

   รายไดค่้าบรหิารจดัการ - - 139,397,500 64,330,000 

   รายไดค่้าซ่อมแซมและบํารุงรกัษา - - 6,268,817 1,680,000 

   เงนิปันผลรบั - - 11,487,839 - 

  - 157,154,156 66,010,000 

     

การร่วมค้า     

   รายไดค่้าบรหิารจดัการ 49,327,078 46,978,170 49,327,078 46,978,170 

   รายไดค่้าเชา่ 476,280 453,600 476,280 453,600 

   เงนิปันผลรบั 58 45 585,900,108 490,700,087 

 49,803,416 47,431,815 635,703,466 538,131,857 
 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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36.2 ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากการซ้ือ/ขายสินค้าและบริการ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการ     

   ท่ีเก่ียวข้องกนั (หมายเหตุ 12)     

    บรษิทัย่อย - - 182,645,924 79,928,541 

    การร่วมคา้ 4,469,272 4,256,449 4,469,272 4,256,449 

 4,469,272 4,256,449 187,115,196 84,184,990 
     

เงินปันผลค้างรบั (หมายเหตุ 12)     

   การร่วมคา้ 136,500,024 88,900,016 136,500,024 88,900,016 
     

ลูกหน้ีจากการจาํหน่ายเงินลงทุน      

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

 

ลูกหน้ีจากการจําหน่ายเงนิลงทุนเกดิจากการจดัโครงสรา้งเงนิลงทุนภายใตก้ลุ่มกจิการ  

 

     

เจ้าหน้ีค่าหุ้นค้างชาํระ (หมายเหตุ 22)     

   บรษิทัย่อย  - - 249,995 249,995 

 

36.3 เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อยทีถ่งึกําหนดรบัชําระภายในหน่ึงปี 78,520,000 81,140,000 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อยทีถ่งึกําหนดรบัชําระเกนิหน่ึงปี 5,830,077,641 6,133,449,798 

 5,908,597,641 6,214,589,798 

 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อยสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

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

รายการทีเ่ป็นเงนิสด:   

เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ระหว่างปี 200,597,300 619,772,929 

รบัชาํระคนืระหว่างปี (508,208,010) (292,168,628) 

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด:   

โอนมาจากเงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้  - 650,350,825 

ผลตา่งจากอตัราแลกเปลีย่น 1,618,553 170,883,213 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 5,908,597,641 6,214,589,798 

 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อยอยู่ในรปูสญัญาใหกู้ย้มืในสกุลเงนิเยนและสกุลเงนิบาท โดยไม่มกีารคดิดอกเบี้ย และ คดิดอกเบี้ย

ในอตัรารอ้ยละ 4.3 และ 6.0 ต่อปี ตามลําดบั ซึ่งมกํีาหนดชําระคนืเมื่อทวงถามและมกํีาหนดชําระคนืภายในปี พ.ศ. 2565 ถึง 

พ.ศ. 2571 ตามลําดบั 

 

ผูบ้รหิารไม่มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเรยีกคนืเงนิให้กู้ยมืประเภทชําระคนืเมื่อทวงถามภายใน 12 เดอืนขา้งหน้าจงึจดัประเภทเป็นเงนิให้กูย้มื

ระยะยาว 

 

36.4 ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญัของกิจการ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 44,185,171 39,210,338 25,354,216 22,281,141 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,706,895 1,575,687 1,706,895 1,575,687 

 45,892,066 40,786,025 27,061,111 23,856,828 

 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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37 หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

 

การคํา้ประกนั 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิัทและบรษิัทย่อยมหีนังสอืคํ้าประกนัซึ่งออกโดยธนาคารในนามบรษิัทและบรษิัทย่อยคงเหลือ

จํานวน 6 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 6 ลา้นบาท) ซึง่เกีย่วเน่ืองกบัภาระผูกพนัในการปฏบิตังิานบางประการตามปกตธุิรกจิ 

 

38 ภาระผกูพนั 

 

38.1 ภาระผกูพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

ภาระผกูพนัทีเ่ป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิซึง่ยงัไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงัน้ี 

 

  งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 
 สกลุเงิน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

      

โรงไฟฟ้า บาท - 106,724,300 

โรงไฟฟ้า ดอลลารส์หรฐั 17,555,070 40,986,702 

โรงไฟฟ้า เยน 11,818,680,000 14,773,350,000 

 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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38.2 สญัญาขายไฟฟ้า 

 

ในประเทศ 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมสีญัญาขายไฟฟ้า กบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (“กฟภ”) และการไฟฟ้านครหลวง (“กฟน”) 

จํานวน 34 สญัญา (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 34 สญัญา) ปัจจุบนักลุ่มกจิการไดดํ้าเนินการผลติและจําหน่ายไฟฟ้าแลว้ ตามที่

กําหนดไวใ้นสญัญาขายไฟฟ้าจํานวน 34 สญัญา สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

 
  

ระบบผลิต

กระแสไฟฟ้า 

 

 

บริษทั 

 

จาํนวน 

สญัญา 

กาํลงั 

การผลิต 

เมกะวตัต์ 

 

อตัราขายไฟฟ้า 

(บาทต่อกิโลวตัต ์- ชัว่โมง) 

 

 

อายสุญัญา 
       

ดําเนนิการผลติและ

จําหน่ายไฟฟ้า 

ระบบผลติไฟฟ้าจาก

พลงังานหมุนเวยีน 

บรษิทั 1 4.5 ขายปริมาณไฟฟ้าในส่วนที่ไม่เกินรับเข้า 

อัตรา 4.21 บาท  สําหรับ ช่วง Peak และ 

2.63 บ า ท  สํ า ห รับ ช่ ว ง  Off-peak แ ล ะ

ปริมาณไฟฟ้าในส่วนที่เกินรับเข้า อัตรา 

4.22 บาท สําหรบัช่วง Peak และ 2.36 บาท 

สําหรบัช่วง Off-peak และบริษัทได้รบัการ

สนับสนุนเพิม่ราคาขายไฟฟ้าจํานวน 8 บาท 

เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตัง้แต่วันจําหน่าย

ไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์

อายสุญัญา 5 ปีและต่อ

สญัญาอตัโนมตัทุิก 5 

ปี จนกว่า 

จะมกีารยุตสิญัญา 

ดําเนนิการผลติและ

จําหน่ายไฟฟ้า 

ระบบผลติไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติย์

ทีต่ดิตัง้บนพืน้ดนิ 

กจิการที่

ควบคุม 

ร่วมกนั 

10 80 ขายปริมาณไฟฟ้าในส่วนที่ไม่เกินรับเข้า 

อัตรา 4.21 บาท  สําหรับ ช่วง Peak และ 

2.63 บ า ท  สํ า ห รับ ช่ ว ง  Off-peak แ ล ะ

ปริมาณไฟฟ้าในส่วนที่เกินรับเข้า อัตรา 

4.22 บาท สําหรบัช่วง Peak และ 2.36 บาท 

สําหรบัช่วง Off-peak และบริษัทได้รบัการ

สนั บ สนุน เพิ่ ม ราคาขายไฟ ฟ้ าจํ าน วน  

6.50 บาท เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตัง้แต่วัน

จําหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์

อายุสญัญา 5 ปีและต่อ

สญัญาอตัโนมตัทุิก 5 

ปี จนกว่า 

จะมกีารยุตสิญัญา 

ดําเนนิการผลติและ

จําหน่ายไฟฟ้า 

ระบบผลติไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทติย์

ทีต่ดิตัง้บนหลงัคา 

บรษิทัย่อย 14 14 ข าย ไฟ ฟ้ าแบ บ  Feed-in Tariff (FiT) ใน

อตัรา 6.16 บาท 

อายสุญัญา 25 ปี

นับตัง้แต่วนัจําหน่าย

ไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์

ดําเนนิการผลติและ

จําหน่ายไฟฟ้า 

ระบบผลติไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติย์

ทีต่ดิตัง้บนพืน้ดนิ 

บรษิทัยอ่ย 3 8 ข าย ไฟ ฟ้ าแบ บ  Feed-in Tariff (FiT) ใน

อตัรา 5.66 บาท 

อายสุญัญา 25 ปี

นับตัง้แต่วนัจําหน่าย

ไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์

ดําเนินการผลติและ

จําหน่ายไฟฟ้า 

ระบบผลติไฟฟ้า 

จากชวีมวล 

บรษิทัยอ่ย 1 4.6 ขายไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) ในอตัรา 

4.28 บาท และ Feed-in Tariff (FiT) Premium 

ใน อั ต รา  0.30 บ าท  เป็ น ระย ะเวลา  8 ปี 

นบัตัง้แต่ วนัจําหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์

อายสุญัญา 20 ปี 

นับตัง้แต่วนัจําหน่าย

ไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์

ดําเนินการผลติและ

จําหน่ายไฟฟ้า 

ระบบผลติไฟฟ้า 

จากชวีมวล 

บรษิทัยอ่ย 2 17.6 ขายไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) ในอตัรา 

4.28 บาท และ Feed-in Tariff (FiT) Premium 

ในอั ตรา  0.30 บ าท  เป็ น ระย ะเวลา  8 ปี 

นับตัง้แต่วนัจําหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์

อายุสญัญา 15 ปี  

4 เดอืน นับตัง้แต่ 

วนัจําหน่ายไฟฟ้า 

เชงิพาณิชย ์

ดําเนนิการผลติและ

จําหน่ายไฟฟ้า 

ระบบผลติไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติย์

ทีต่ดิตัง้บนพืน้ดนิ 

บรษิทัย่อย 1 5 ขาย ไฟ ฟ้ าแบ บ  Feed-in Tariff (FiT) ใน

อตัรา 4.12 บาท 

อายสุญัญา 25 ปี

นับตัง้แต่วนัจําหน่าย

ไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์
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ระบบผลิต

กระแสไฟฟ้า 

 

 

บริษทั 

 

จาํนวน 

สญัญา 

กาํลงั 

การผลิต 

เมกะวตัต์ 

 

อตัราขายไฟฟ้า 

(บาทต่อกิโลวตัต ์- ชัว่โมง) 

 

 

อายสุญัญา 
       

ดําเนนิการผลติและ

จําหน่ายไฟฟ้า 

ระบบผลติไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติย์

ทีต่ดิตัง้บนพื้นดนิ 

บรษิทัย่อย 1 8 ขายปริมาณไฟฟ้าในส่วนที่ไม่เกินรับเข้า 

อัตรา 4.18 บาท  สําหรับ ช่วง Peak และ 

2.60 บ า ท  สํ า ห รับ ช่ ว ง  Off-peak แ ล ะ

ปริมาณไฟฟ้าในส่วนที่เกินรับเข้า อัตรา 

4.22 บาท สําหรบัช่วง Peak และ 2.36 บาท 

สําหรบัช่วง Off-peak และบริษัทได้รบัการ

สนับสนุนเพิม่ราคาขายไฟฟ้าจํานวน 8 บาท 

เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตัง้แต่วันจําหน่าย

ไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์

อายุสญัญา 1 ปี และ

ต่อสญัญาอตัโนมตัทุิก 

1 ปี จนกว่าจะมกีารยุติ

สญัญา 

ดําเนินการผลติและ

จําหน่ายไฟฟ้า 

ระบบผลติไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติย์

แบบลอยน้ํา 

บรษิทัย่อย 1 8 รับซื้อไฟฟ้าอัตรา 4.10 บาท สําหรับช่วง 

Peak และ 2.58 บาท สําหรบัช่วง Off-peak 

เป็นระยะเวลา 25 ปี นับตัง้แต่วันจําหน่าย

ไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์

อายุสญัญา 25 ปี 

นับตัง้แต่วนัจําหน่าย 

ไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์

 

ต่างประเทศ 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บรษิัทย่อยในประเทศญี่ปุ่ นมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับหน่วยงานที่รบัซื้อไฟฟ้าจํานวน  

1 สัญญา ที่ได้ดําเนินการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าแล้ว (31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : 7 สัญญา) และมีใบอนุญาตและสิทธ ิ

ในการพฒันาให้ได้ใบอนุญาตในการซื้อขายไฟฟ้ากบัหน่วยงานรบัซื้อไฟฟ้าจํานวน 1 สญัญา ที่ยงัไม่ได้ดําเนินการผลิตและ

จําหน่ายไฟฟ้า (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 1 สญัญา) สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

 

  

ระบบผลิต

กระแสไฟฟ้า 

 

 

บริษทั 

 

จาํนวน 

สญัญา 

กาํลงั 

การผลิต 

เมกะวตัต์ 

 

อตัราขายไฟฟ้า 

(บาทต่อกิโลวตัต ์- ชัว่โมง) 

 

 

อายสุญัญา 
       

ดําเนนิการผลติและ

จําหน่ายไฟฟ้า 

ระบบผลติไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติย์

ทีต่ดิตัง้บนพืน้ดนิ 

บรษิทัย่อย 

 

1 13.50 ขายไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) ในอตัรา 

36 เยน 

อายุสญัญา 20 ปี 

ตัง้แต่วนัจําหน่าย

ไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์

อยู่ระหว่างการพฒันา

และก่อสรา้ง 

ระบบผลติไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติย์

ทีต่ดิตัง้บนพืน้ดนิ 

บรษิทัย่อย 1 154.98 ขายไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) ในอตัรา  

36 เยน 

ตัง้แต่วนัจําหน่าย

ไฟฟ้าเชงิพาณิชยจ์น

สิน้สดุในปี พ.ศ.2583 

 

38.3 สญัญาและภาระผกูพนัอ่ืน ๆ 

 

ก) การร่วมคา้มภีาระผูกพนัตามสญัญาบรหิารจดัการกบัผูร่้วมคา้อื่น เป็นจํานวนเงนิ 6 ล้านบาทต่อปี สญัญาดงักล่าวมอีายุ 

10 ปี นับตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 โดยค่าบรหิารจดัการดงักล่าวจะปรบัเพิม่ขึน้ปีละครัง้ตามอตัราทีกํ่าหนดไว้

ในสญัญา ซึ่งในระหว่างปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 การร่วมคา้มค่ีาบรหิารจดัการทีร่บัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายภายใต้

สญัญาดงักลา่วเป็นจํานวน 4 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 4 ลา้นบาท) (ตามสดัส่วนของบรษิทัทีม่ใีนการร่วมคา้ดงักล่าว) 

 

ข) การร่วมคา้มภีาระผูกพนัตามสญัญาบรกิารเดนิเครื่องและบํารุงรกัษาโรงไฟฟ้าจํานวนเจ็ดแห่งกบับรษิัทแห่งหน่ึงเป็น

จํานวนเงนิ 9 ล้านบาทต่อปี สญัญาดงักล่าวมีอายุ 10 ปีนับตัง้แต่วนัเริม่จําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ซึ่งในระหว่างปี

สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 การร่วมคา้มค่ีาบรกิารเดนิเครื่องและซ่อมบํารุงรกัษาโรงไฟฟ้าทีร่บัรูเ้ป็นค่าใชจ่้าย

ภายใตส้ญัญาดงักล่าว เป็นจํานวนเงนิ 5 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 5 ล้านบาท) (ตามสดัส่วนของบรษิทัทีม่ใีนการร่วมคา้

ดงักล่าว) 
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ค) การร่วมค้ามีภาระผูกพนัตามสญัญาบรกิารเดินเครื่องและบํารุงรกัษาโรงไฟฟ้าจํานวนสามแห่งกับบรษิัทแห่งหน่ึง

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

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 การร่วมคา้มีค่าบรหิารเดินเครื่องและบํารุงรกัษาโรงไฟฟ้าที่รบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายภายใต้สญัญา

ดงักล่าวเป็นจํานวนเงนิ 5 ลา้นบาทต่อปี (พ.ศ. 2563 : 5 ลา้นบาทตอ่ปี) (ตามสดัสว่นของบรษิทัทีม่ใีนการร่วมคา้ดงักล่าว) 

 

ง) บริษัทย่อยมภีาระผูกพนัตามสัญญาบรกิารเดนิเครื่องและบํารุงรกัษาโรงไฟฟ้าจํานวนสองแห่งกับบริษัทแห่งหน่ึง  

เป็นจํานวนเงนิ 44 ล้านบาทต่อปี สญัญาดงักล่าวมอีายุ 5 ปี นับตัง้แต่วนัเริม่จําหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ ซึ่งในระหว่างปี 

พ.ศ. 2564 บรษิทัมค่ีาใชจ่้ายทีร่บัรูต้ามสญัญาดงักล่าวเป็นจํานวนเงนิ 44 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 44 ลา้นบาท) 

 

39 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในรายงานข้อมูลทางการเงิน 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท เมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 มีมติอนุมตัิให้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงาน

ในช่วงเดอืนกรกฏาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 74.12 ล้านบาท  

โดยเงนิปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหจ่้ายใหผู้ถ้อืหุน้ในวนัที ่22 เมษายน พ.ศ. 2565 

 


