
บริษทั ไทย โซลา่ร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ไทย โซลา่ร ์เอน็เนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย และ

ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ

การเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสาํหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดง

การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการสําหรบังวดเก้าเดอืน

สิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทํา

และนําเสนอข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที่ 34 เรื่อง  

การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูล 

ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ ่

เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมขีอบเขตจํากดักว่า 

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มนัียสําคญัทัง้หมด ซึ่งอาจจะ 

พบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ตอ่ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้ 

 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขึ้น 

ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

 

 

 

 

 

นันทิกา  ล้ิมวิริยะเลิศ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7358 

กรุงเทพมหานคร 

28 ตุลาคม พ.ศ. 2565



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2565

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

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 342,992 849,068 39,884 79,389

เงินฝากธนาคารที�มีข้อจํากัดในการเบิกใช้ระยะสั�น 5,334 9,125 5,334 9,125

สินทรัพย์ทางการเงินที�วัดมูลค่าตาม

วิธีราคาทุนตัดจําหน่าย 2,472 468 468 468

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 7 381,839 371,513 284,671 327,699

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย

ที�ถึงกําหนดรับชําระภายในหนึ�งปี 14.3 - - 78,670 78,520

สินค้าคงเหลือ 31,699 26,302 - -

ภาษีมูลค่าเพิ�มรอขอคืน 47,905 71,077 - -

ภาษีซื�อที�ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 654,616 419,219 299 289

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 5,214 3,152 5,069 2,884

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,472,071 1,749,924 414,395 498,374

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที�มีข้อจํากัดในการเบิกใช้ระยะยาว 50,628 46,237 1,050 1,050

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 14.3 - - 5,908,939 5,830,078

ลูกหนี�จากการจําหน่ายเงินลงทุน 14.2 - - 404,410 1,383,683

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 8.1 - - 2,214,150 1,199,150

เงินลงทุนในการร่วมค้า 8.2 2,101,029 2,049,707 350,000 350,000

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 101,211 101,931 89,978 89,978

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 11,406,130 10,463,170 84,884 89,745

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 9 185,934 302,292 17,000 22,597

ค่าความนิยม 12 133,412 48,540 - -

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 9 4,790,758 4,885,480 2,207 3,357

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 22,035 22,021 - -

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 37,573 37,615 20,369 19,812

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 18,828,710 17,956,993 9,092,987 8,989,450

รวมสินทรัพย์ 20,300,781 19,706,917 9,507,382 9,487,824

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ ______________________________________     กรรมการ ______________________________________

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2565

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

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 10.1 689,000 230,000 689,000 230,000

เจ้าหนี�ค่าก่อสร้างและเจ้าหนี�อื�น 161,395 152,266 64,053 45,075

เจ้าหนี�ค่าสิทธิในสัญญาซื�อขายไฟฟ้า

ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 878 843 - -

หนี�สินตามสัญญาเช่า

ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 19,065 29,092 4,721 7,989

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว

ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 10.2 499,052 600,856 292,688 331,321

ส่วนของหุ้นกู้ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 10.3 3,448,925 2,348,498 3,448,925 2,348,498

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 2,391 5,537 - -

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 34,634 38,949 9,223 12,705

รวมหนี�สินหมุนเวียน 4,855,340 3,406,041 4,508,610 2,975,588

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนี�ค่าสิทธิในสัญญาซื�อขายไฟฟ้า 24,269 24,934 - -

หนี�สินตามสัญญาเช่า 193,899 288,317 2,373 4,862

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 10.2 8,730,136 8,393,802 1,641,033 1,854,569

หุ้นกู้ 10.3 - 1,098,311 - 1,098,311

หนี�สินทางการเงินที�วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร

หรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น - ตราสารอนุพันธ์ - 50,463 - -

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 21,592 21,559 21,592 21,559

5,923 31,115 2,775 2,722

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 74,326 42,924 2,255 3,557

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 72 72 72 72

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 9,050,217 9,951,497 1,670,100 2,985,652

รวมหนี�สิน 13,905,557 13,357,538 6,178,710 5,961,240

ประมาณการหนี�สินการรื�อถอนสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2565

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

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

   หุ้นสามัญจํานวน 2,477,474,454 หุ้น 

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

ทุนที�ออกและเรียกชําระแล้ว

   หุ้นสามัญจํานวน 2,117,716,281 หุ้น 

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

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

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 146,699 130,022 91,877 91,877

ยังไม่ได้จัดสรร 3,792,179 3,250,080 73,575 271,487

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ (706,874) (193,943) - -

รวมส่วนของเจ้าของของบริษัทใหญ่ 6,395,224 6,349,379 3,328,672 3,526,584

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม - - - -

รวมส่วนของเจ้าของ 6,395,224 6,349,379 3,328,672 3,526,584

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 20,300,781 19,706,917 9,507,382 9,487,824

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2565

30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายได้จากการขายและให้บริการ 277,962 360,249 - -

รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ�มราคารับซื�อไฟฟ้า 40,247 41,221 - -

รายได้ค่าบริหารจัดการ 14,642 12,530 39,780 31,530

รวมรายได้ 332,851 414,000 39,780 31,530

ต้นทุนขายและบริการ (216,808) (270,186) (33,308) (26,044)

กําไรขั�นต้น 116,043 143,814 6,472 5,486

เงินปันผลรับ - - 157,100 151,550

รายได้อื�น 3,029 997 3,196 3,830

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     (42,834) (53,472) (24,840) (34,074)

กําไร(ขาดทุน)อื�น - สุทธิ (22,431) 52,752 47,595 109,277

ต้นทุนทางการเงิน (78,532) (84,367) (67,869) (61,844)

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 148,396 154,153 - -

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 123,671 213,877 121,654 174,225

ภาษีเงินได้ (2,211) (5,509) 436 589

กําไรสําหรับงวด 121,460 208,368 122,090 174,814

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด

รายการที�จะจัดประเภทรายการใหม่เป็นกําไร

   หรือขาดทุนในภายหลัง

   ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 103,299 277,769 - -

   การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์

      เพื�อป้องกันความเสี�ยง - 5,312 - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 224,759 491,449 122,090 174,814

การแบ่งปันกําไรสําหรับงวด

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 121,460 208,368 122,090 174,814

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม - - - -

121,460 208,368 122,090 174,814

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 224,759 491,449 122,090 174,814

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม - - - -

224,759 491,449 122,090 174,814

บาท บาท บาท บาท

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

กําไรต่อหุ้น 0.06 0.10 0.05 0.08

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2565

30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายได้จากการขายและให้บริการ 830,266 1,042,134 - -

รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ�มราคารับซื�อไฟฟ้า 126,211 125,770 - -

รายได้ค่าบริหารจัดการ 40,616 36,796 114,108 160,221

รวมรายได้ 997,093 1,204,700 114,108 160,221

ต้นทุนขายและบริการ (663,496) (798,724) (96,516) (75,483)

กําไรขั�นต้น 333,597 405,976 17,592 84,738

เงินปันผลรับ 14.1 - - 480,750 460,888

รายได้อื�น 6,115 7,189 8,263 11,655

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     (163,241) (139,176) (95,392) (83,820)

กําไร(ขาดทุน)อื�น - สุทธิ 13 197,969 62,524 (342,529) 120,428

ต้นทุนทางการเงิน (230,570) (252,408) (193,778) (184,956)

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 8.2 495,122 513,044 - -

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 638,992 597,149 (125,094) 408,933

ภาษีเงินได้ (7,924) (3,821) 1,302 1,603

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 631,068 593,328 (123,792) 410,536

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด

รายการที�จะจัดประเภทรายการใหม่เป็นกําไร

   หรือขาดทุนในภายหลัง

   ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (559,066) 277,050 - -

   การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์

      เพื�อป้องกันความเสี�ยง - 2,800 - -

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 72,002 873,178 (123,792) 410,536

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 631,068 593,048 (123,792) 410,536

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม - 280 - -

631,068 593,328 (123,792) 410,536

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 72,002 872,855 (123,792) 410,536

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม - 323 - -

72,002 873,178 (123,792) 410,536

บาท บาท บาท บาท

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 0.30 0.28 (0.06) 0.19

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)         

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2565

ทุนเรือนหุ้น จัดสรรแล้ว - การเปลี�ยนแปลง การป้องกัน รวม

ที�ออกและ ส่วนเกินมูลค่า สํารอง สัดส่วนใน การแปลงค่า ความเสี�ยงใน ส่วนของเจ้าของ ส่วนได้เสียที�ไม่มี

เรียกชําระแล้ว หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร บริษัทย่อย งบการเงิน กระแสเงินสด ของบริษัทใหญ่ อํานาจควบคุม รวม

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 2,117,716 1,045,504 106,758 2,865,347 (18,292) (143,759) (55,972) 5,917,302 2,031 5,919,333

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

ลงทุนเพิ�มในบริษัทย่อยโดยซื�อหุ้นจากส่วนได้เสีย

   ที�ไม่มีอํานาจควบคุม - - - - 1,828 - - 1,828 (2,354) (526)

จัดสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย - - 19,493 (19,493) - - - - - -

เงินปันผล - - - (84,709) - - - (84,709) - (84,709)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 593,048 - 277,050 2,757 872,855 323 873,178
 
ยอดคงเหลือสิ�นงวด ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2564 2,117,716 1,045,504 126,251 3,354,193 (16,464) 133,291 (53,215) 6,707,276 - 6,707,276

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2565 2,117,716 1,045,504 130,022 3,250,080 (16,464) (129,516) (47,963) 6,349,379 - 6,349,379

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

จําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - 1,828 (1,828) - 47,963 47,963 - 47,963

จัดสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย - - 16,677 (16,677) - - - - - -

เงินปันผล 11 - - - (74,120) - - - (74,120) - (74,120)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 631,068 - (559,066) - 72,002 - 72,002
 
ยอดคงเหลือสิ�นงวด ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2565 2,117,716 1,045,504 146,699 3,792,179 (18,292) (688,582) - 6,395,224 - 6,395,224

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม                                        

ส่วนของเจ้าของของบริษัทใหญ่

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

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2565

ทุนเรือนหุ้น

ที�ออกและ ส่วนเกินมูลค่า จัดสรรแล้ว

เรียกชําระแล้ว หุ้นสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร รวม

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ยอดยกมาต้นงวด ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 2,117,716 1,045,504 80,091                       188,686 3,431,997

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

จัดสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย - - 11,786 (11,786) -

เงินปันผล - - - (84,709) (84,709)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 410,536 410,536

ยอดคงเหลือสิ�นงวด ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2564 2,117,716 1,045,504 91,877 502,727 3,757,824

ยอดยกมาต้นงวด ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2565 2,117,716 1,045,504 91,877                       271,487 3,526,584

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

เงินปันผล 11 - - - (74,120) (74,120)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - (123,792) (123,792)

ยอดคงเหลือสิ�นงวด ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2565 2,117,716 1,045,504 91,877 73,575 3,328,672

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม
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บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2565

30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 638,992 597,149 (125,094) 408,933

รายการปรับปรุง

ค่าเสื�อมราคา 200,739 281,496 11,810 10,325

ค่าตัดจําหน่าย 9 49,122 44,913 1,461 1,504

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 8.2 (495,122) (513,044) - -

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 3,632 3,229 3,632 3,229

กําไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

   ทางการเงินที�วัดมูลค่าผ่านกําไรหรือขาดทุน - (34,754) - -

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง (68,404) 93,599 335,204 (122,231)

ขาดทุน(กําไร)จากการจําหน่าย/ตัดจําหน่ายอุปกรณ์ - 4,646 - (4)

กําไรจากการขายบริษัทย่อย 8.1 (234,437) (101,154) - -

การตัดจําหน่ายภาษีหัก ณ ที�จ่าย 66 2 - -

เงินปันผลรับ 14.1 - - (480,750) (460,888)

ดอกเบี�ยรับ (371) (3,728) (6,306) (10,734)

ต้นทุนทางการเงิน 230,570 252,408 193,778 184,956

ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม 2,849 1,732 - -

327,636 626,494 (66,265) 15,090

การเปลี�ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น (2,267) (15,985) 36,286 (75,889)

สินค้าคงเหลือ (5,398) (17,228) - -

ภาษีมูลค่าเพิ�มรอขอคืน 23,172 27,821 - -

ภาษีซื�อที�ยังไม่ถึงกําหนดชําระ (235,397) (152,660) (10) (209)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น (354) 1,386 (647) -

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 120 (4,536) (571) (60)

เจ้าหนี�อื�น (17,645) 18,122 8,696 18,966

หนี�สินหมุนเวียนอื�น (6,645) (29,230) (3,481) 3,890

จ่ายชําระผลประโยชน์พนักงาน (3,599) - (3,599) -

เงินสด(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 79,623 454,184 (29,591) (38,212)

เพิ�ม  รับคืนภาษีเงินได้ 3,724 - 2,693 -

หัก   จ่ายภาษีเงินได้ (17,996) (9,704) (4,233) (2,510)

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมการดําเนินงาน 65,351 444,480 (31,131) (40,722)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2565

30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 8.1,12 (493,386) - (1,015,000) -

เงินสดรับสุทธิจากการขายบริษัทย่อย 8.1 530,869 319,510 - -

เงินฝากธนาคารที�มีข้อจํากัดในการเบิกใช้(เพิ�มขึ�น)ลดลง (600) (3,850) 3,791 (29)

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน

   ที�วัดมูลค่าตามวิธีทุนตัดจําหน่าย (2,000) - - -

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 14.3 - - (694,188) (154,450)

เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 14.3 - - 284,631 352,829

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,916,550) (1,431,861) (696) (259)

เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืม

ที�รวมอยู่ในที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (81,852) (81,566) - -

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ - - - 4

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 9 (2,111) (674) (311) (244)

รับดอกเบี�ย 219 3,647 11 6,287

รับเงินปันผล 452,200 398,238 489,150 398,238

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน (2,513,211) (796,556) (932,612) 602,376

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากลูกหนี�จากการจําหน่ายเงินลงทุน - - 979,273 -

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน

สุทธิจากค่าธรรมเนียมทางการเงิน 10.1 655,000 60,000 655,000 60,000

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 10.1 (196,000) (60,000) (196,000) (60,000)

เงินสดจ่ายคืนหนี�สินตามสัญญาเช่า (25,846) (30,492) (6,722) (6,810)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิจากสถาบันการเงิน 10.2 2,287,451 1,553,591 - -

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 10.2 (407,084) (526,677) (253,449) (303,344)

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลอื�น (117,642) - - -

เงินสดจ่ายเงินปันผล 11 (74,120) (105,885) (74,120) (105,885)

ซื�อหุ้นเพิ�มในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสีย

   ที�ไม่มีอํานาจควบคุม - (526) - -

ดอกเบี�ยจ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงิน (191,041) (313,464) (179,739) (179,491)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 1,930,718 576,547 924,243 (595,530)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

10



บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2565

30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ�มขึ�นสุทธิ (517,142) 224,471 (39,500) (33,876)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 849,068 883,246 79,389 124,975

ผลกระทบของอัตราแลกเปลี�ยนบนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 (60) (5) 72

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี�ยนในการแปลงค่างบการเงิน 11,061 (521) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ�นงวด 342,992 1,107,136 39,884 91,171

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

รายการที�ไม่ใช่เงินสดที�มีสาระสําคัญมีดังนี�

ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าและซื�ออุปกรณ์ที�ยังไม่ได้ชําระเงิน 408 10,012 8 -

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�
11



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

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

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมบีรษิทั พ.ีเอม็.เอน็เนอร์ยี ่จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศไทย

เป็นบรษิทัใหญ ่(“บรษิทัใหญ่”) มทีีอ่ยู่ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวด้งัน้ี 

 

เลขที ่725 อาคารเอส เมโทร ชัน้ 19 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษิทั บรษิทัย่อยและการร่วมคา้ว่า “กลุ่มกจิการ” 

 

การประกอบธุรกจิของกลุ่มกจิการคอื การผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์และพลงังานชวีมวลใหแ้ก่ภาครฐัและเอกชน 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลทีนํ่าเสนอน้ีไดร้บัการสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 

2 เกณฑใ์นการจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงาน

ทางการเงินระหว่างกาล และข้อกําหนดเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรพัย์และ 

ตลาดหลกัทรพัย ์ 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ้นจากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล

ภาษาไทยที่จดัทําตามกฎหมาย ในกรณีที่มเีน้ือความขดัแย้งกนัหรอืมกีารตีความทีแ่ตกต่างกนั ให้ใช้ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจดัทํา 

งบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มกีารปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 

ไม่มผีลกระทบทีม่นัียสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 

 

4 การประมาณการ 

 

ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และข้อสมมติทีม่ผีลกระทบต่อการนํานโยบาย

การบญัชมีาใช ้และจํานวนเงนิของสนิทรพัย์และหน้ีสนิ รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างจากประมาณการ 

 

5 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ 

 

กลุ่มกจิการดําเนินธุรกจิในการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์และพลงังานชวีมวล โดยดําเนินธุรกจิในประเทศไทย 

และต่างประเทศ กลุ่มกิจการเปิดเผยส่วนงานที่รายงานโดยจําแนกส่วนงานตามภูมิศาสตร์ ได้แก่ส่วนงานในประเทศไทยและ 

ในต่างประเทศ ส่วนงานดําเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดยีวกบัรายงานภายในที่นําเสนอให้ผู้มีอํานาจตดัสินใจสูงสุดด้านการ

ดําเนินงาน ซึง่ไดแ้ก่ ประธานกรรมการบรหิารและคณะกรรมการบรหิาร 

 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานภมิูศาสตร ์

 สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน (ล้านบาท) 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ตดัรายการระหว่างกนั รวม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

           

รายไดจ้ากการดําเนินงาน 1,056.78 1,081.25 20.16 254.68 1,076.94 1,335.93 (79.85) (131.23) 997.09 1,204.70 

รายไดอ้ื่น 11.28 14.56 1.07 3.32 12.35 17.88 (6.23) (10.69) 6.12 7.19 

รายไดเ้งนิปันผล 724.80 474.59 - - 724.80 474.59 (724.80) (474.59) - - 

ตน้ทุนการดําเนินงาน (651.40) (629.45) (29.01) (170.91) (680.41) (800.36) 16.91 1.64 (663.50) (798.72) 

กําไรจากการดําเนินงาน 1,141.46 940.95 (7.78) 87.09 1,133.68 1,028.04 (793.97) (614.87) 339.71 413.17 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (180.09) (153.59) (45.49) (43.82) (225.58) (197.41) 62.34 58.23 (163.24) (139.18) 

           

กําไร(ขาดทุน)ก่อนหกัตน้ทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได ้ 961.37 787.36 (53.27) 43.27 908.10 830.63 (731.63) (556.64) 176.47 273.99 

ตน้ทุนทางการเงนิ (246.52) (246.16) (4.04) (30.77) (250.56) (276.93) 19.99 24.52 (230.57) (252.41) 

กําไร(ขาดทุน)อืน่ - สุทธ ิ (338.34) 105.26 218.44 97.88 (119.90) 203.14 317.87 (140.62) 197.97 62.52 

ส่วนแบ่งกําไรจากการร่วมคา้ 495.12 513.04 - - 495.12 513.04 - - 495.12 513.04 

ผลการดําเนินงานก่อนภาษเีงนิได ้ 871.63 1,159.50 161.13 110.38 1,032.76 1,269.88 (393.77) (672.74) 638.99 597.14 

ภาษเีงนิได ้ (7.31) (2.83) (0.61) (0.99) (7.92) (3.82) - - (7.92) (3.82) 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 864.32 1,156.67 160.52 109.39 1,024.84 1,266.06 (393.77) (672.74) 631.07 593.32 

           

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้           

เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time)         956.48 1,167.90 

ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time)         40.61 36.80 

รวมรายได้         997.09 1,204.70 

รวมสินทรพัย ์ 19,123.52 18,890.57 11,676.06 12,120.64 30,799.58 31,011.21 (10,498.80) (10,403.67) 20,300.78 20,607.54 

รวมหน้ีสิน 12,283.78 13,274.05 9,814.39 9,026.29 22,098.17 22,300.34 (8,192.61) (8,400.08) 13,905.56 13,900.26 

 
 



บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 

15 

 

6 มูลค่ายุติธรรม 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงสนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมในแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถงึรายการทีมู่ลค่ายุติธรรม

ใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ี

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ข้อมูลระดบัท่ี 2 

 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท 

   

หน้ีสินทางการเงิน   

ตราสารอนุพนัธท์ีใ่ชส้าํหรบัป้องกนัความเสีย่ง - สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ - 50,463 

 

เทคนิคการประเมินมูลค่าสาํหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 2 

 

มลูค่ายุตธิรรมของสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยคํานวณจากมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตโดยอ้างองิจาก

เสน้อตัราผลตอบแทน (Yield curve) ทีส่งัเกตได ้

 

มูลค่ายุติธรรมของสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้ากําหนดโดยอ้างอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า  

ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ และคดิลดมลูค่าทีไ่ดก้ลบัมาเป็นมลูค่าปัจจุบนั 
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7 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ลกูหน้ีการคา้ 226,707 199,692 - - 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ - - - - 

ลกูหน้ีการคา้ - สุทธ ิ 226,707 199,692 - - 

     

ลูกหน้ีและเงนิทดรองจ่ายแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั      

   (หมายเหตุ 14.2) 4,693 4,469 150,275 187,115 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 10,363 20,482 2,214 3,652 

เงนิปันผลคา้งรบั (หมายเหตุ 14.2) 128,100 136,500 128,100 136,500 

ลกูหน้ีอืน่ 13,140 12,155 9,606 8,688 

เงนิทดรองจ่าย 7,336 6,715 2,976 244 

รวมลูกหน้ีอื่น 163,632 180,321 293,171 336,199 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (8,500) (8,500) (8,500) (8,500) 

ลกูหน้ีอืน่ - สุทธ ิ 155,132 171,821 284,671 327,699 

     

รวมลกูหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 381,839 371,513 284,671 327,699 

 

ลูกหน้ีการคา้ขา้งตน้เป็นลูกหน้ีทีย่งัไมถ่งึกําหนดชาํระ 
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8 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและเงินลงทุนในการร่วมค้า 

 

8.1 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

การลงทุนเพ่ิมภายใต้ บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

 

วนัที ่10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัลงทุนในหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ทเีอสอ ีโอเวอร์ซสี์ กรุ๊ป จํากดั โดยบรษิทัถอืหุน้ในอตัรา

รอ้ยละ 100 ของบรษิทัดงักล่าว จํานวน 101,500,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 10 บาท รวมเป็นเงนิจํานวน 1,015 ล้านบาทโดยสดัส่วน

การลงทุนไม่เปลีย่นแปลง โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 พนับาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 1,199,150 

เงนิลงทุนเพิม่ 1,015,000 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 2,214,150 

 

การขายเงินลงทุนภายใต้ TSE Group International Pte. Ltd. 

 

วนัที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 TSE Group International Pte. Ltd. ได้จําหน่ายเงินลงทุนทัง้หมดใน Ishikawa Hanamizuki 1 

G.K. ในราคา 703.10 ล้านบาท กลุ่มกิจการได้นําบริษัทข้างต้นออกจากงบการเงนิรวม และหยุดการนํางบการเงนิของบรษิัทย่อย 

มารวมในการจัดทํางบการเงินรวม ตัง้แต่วนัที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการรบัรู้กําไรจากการขายเงนิลงทุนจํานวน 

234.46 ล้านบาท ภายใต้ “กําไร(ขาดทุน)อื่น” ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในข้อมูลทางการเงนิการเงนิรวมสําหรบังวดเก้าเดอืน

สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 

 

การขายเงินลงทุนภายใต้ Solar Assets Pte. Ltd. 

 

วนัที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 Solar Assets Pte. Ltd. ได้จําหน่ายเงนิลงทุนทัง้หมดใน Ibaraki Ushiku 2 G.K. ในราคา 13.39 ล้านบาท 

กลุ่มกจิการได้นําบรษิัทข้างต้นออกจากงบการเงนิรวม และหยุดการนํางบการเงนิของบรษิทัย่อยมารวมในการจดัทํางบการเงนิรวม 

ตัง้แต่วนัที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการรบัรูข้าดทุนจากการขายเงนิลงทุนจํานวน 0.02 ล้านบาท ภายใต้ “กําไร(ขาดทุน)อื่น”  

ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ในขอ้มลูทางการเงนิรวมสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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8.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในการร่วมค้า 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในการร่วมคา้สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 2,049,707 1,992,688 350,000 350,000 

ส่วนแบ่งกําไร 495,122 513,044 - - 

เงนิปันผลรบั (443,800) (449,400) - - 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 2,101,029 2,056,332 350,000 350,000 

 

บรษิทั ไทย โซล่าร์ รนิีวเอเบลิ จํากดั ซึ่งเป็นการร่วมคา้ ไดนํ้าใบหุน้ของเงนิลงทุนในบรษิทั สยาม โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่1 จํากดั ซึ่งเป็น

บรษิัทย่อย ที่มรีาคาตามบัญช ี1,080 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ .ศ . 2564 : 1,080 ล้านบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อทีบ่รษิัทย่อย

ได้รบัจากธนาคารพาณิชย์ และบรษิัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จํากดั ได้นําที่ดนิและสิง่ปลูกสร้างและเครื่องจกัรทีม่มีูลค่า 

ตามบัญชีจํานวน 4,243.72 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ .ศ . 2564 : 4,424.52 ล้านบาท) และเงินฝากธนาคารจํานวน 294 ล้านบาท  

(31 ธนัวาคม พ .ศ . 2564 : 305 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัจากธนาคารพาณิชย ์

 

9 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน และสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 

 

การเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรพัย์ไม่มีตัวตน และสินทรพัย์สิทธิการใช้สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที ่ 

30 กนัยายน พ.ศ. 2565 มดีงัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน อาคาร สินทรพัย ์ สินทรพัย ์ ท่ีดิน อาคาร สินทรพัย ์ สินทรพัย ์

 และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน สิทธิการใช้ และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน สิทธิการใช้ 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

       

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 10,463,170 4,885,480 302,292 89,745 3,357 22,597 

การไดม้าซึง่สนิทรพัย ์       

   ของบรษิทัย่อย (หมายเหตุ 12) 242,523 301,000 - - - - 

การขายบรษิทัย่อย (หมายเหตุ 8.1) (1,419,673) - (89,923) - - - 

ซือ้สนิทรพัย ์ 2,998,589 2,111 2,780 704 311 648 

จําหน่ายและตดัจําหน่าย - สุทธ ิ (926) - - - - - 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย (177,236) (49,122) (22,782) (5,565) (1,461) (6,245) 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น (700,317) (348,711) (6,433) - - - 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 11,406,130 4,790,758 185,934 84,884 2,207 17,000 
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ต้นทุนการกู้ยมืจํานวน 81.85 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 117.63 ล้านบาท) ได้รวมเป็นราคาทุนของที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 

ที่ซื้อเพิ่มในระหว่างงวด ต้นทุนการกู้ยมืเกิดจากเงนิกู้ยืมที่ยมืมาเพื่อก่อสรา้งโรงไฟฟ้าใหม่ ได้ถูกบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรพัย ์

และรวมอยู่ในรายการซื้อสินทรพัย์ กลุ่มกิจการใช้อัตราการตัง้ขึ้นเป็นทุนร้อยละ 2.81 ถึงร้อยละ 4.58 ต่อปี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 :  

รอ้ยละ 2.82 ถงึรอ้ยละ 4.58 ต่อปี) ในการคํานวณต้นทุนที่รวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัย ์อตัราตัง้ขึน้เป็นทุนดงักล่าวเป็นอตัราต้นทุน

การกูย้มืทีเ่กดิขึน้จรงิจากเงนิกูย้มืทีใ่ชเ้ป็นเงนิทุนในการก่อสรา้งโครงการ 

 

ทีด่นิ อาคาร และ อุปกรณ์ทีม่มีูลค่าสุทธติามบญัชจํีานวน 9,390.42 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 8,724.29 ล้านบาท) ไดนํ้าไป 

คํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัจากธนาคารพาณิชย ์

 

10 เงินกู้ยมื 

 

10.1 เงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 สามารถวเิคราะห์

ไดด้งัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 พนับาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด  230,000 

กระแสเงนิสดเขา้(ออก) :  

เงนิกูย้มืเพิม่ 655,000 

จ่ายคนืเงนิกูย้มื (196,000) 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด 689,000 

 

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินประกอบด้วยตัว๋สัญญาใช้เงินที่ออกให้กับสถาบันการเงิน  

จํานวน 689 ลา้นบาท มอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.70 ถงึ 3.26 ต่อปี ซึง่มกํีาหนดชาํระคนืภายในวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
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10.2 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสาํหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 สามารถวเิคราะห์

ไดด้งัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้งวด  8,994,658 2,185,890 

กระแสเงนิสดเขา้(ออก) :   

เงนิกูย้มืเพิม่ 2,287,451 - 

จ่ายคนืเงนิกูย้มื (407,084) (253,449) 

   

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด :   

การขายบรษิทัย่อย (หมายเหตุ 8.1) (1,104,210) - 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น (548,436) - 

ตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงนิ 6,809 1,280 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด 9,229,188 1,933,721 

หกั  ส่วนทีถ่งึกําหนดภายในหน่ึงปี (499,052) (292,688) 

ส่วนทีถ่งึกําหนดเกนิหน่ึงปี 8,730,136 1,641,033 

 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิถูกคํ้าประกนัโดยการจํานําและโอนสทิธิบญัชเีงนิฝากธนาคารของกลุ่มกิจการ การจํานองและ

จํานําที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจกัรของกลุ่มกิจการ การโอนสิทธิเรยีกร้องตามสญัญาของโครงการทัง้หมดของกลุ่มกิจการ  

การจํานําหุน้ของบรษิทัย่อยบางส่วน การจํานําหุน้ของบรษิทัทีถ่อืโดยบรษิทั พ.ี เอม็. เอน็เนอรย์ี ่จํากดั หุน้ของบรษิทัย่อย และสทิธ ิ

ทีจ่ะไดร้บัเงนิปันผลจากบรษิทัย่อย และการร่วมคา้ และคํ้าประกนัโดยบรษิทั จํานวน 11,518.30 ลา้นบาท 

 

ภายใต้สัญญาเงนิกู้ กลุ่มกิจการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการที่ได้ระบุไว้ในสัญญา เช่น การจ่ายเงินปันผล 

การลดทนุเรอืนหุน้ การควบหรอืรวมกจิการกบันิตบิุคคลอื่น การดํารงอตัราส่วนหน้ีสนิต่อสว่นของเจา้ของและอตัราส่วนความสามารถ

ในการชาํระหน้ีใหเ้ป็นไปตามสญัญา เป็นตน้ 

 

10.3 หุ้นกู้ 

 

ไม่มกีารเปลีย่นแปลงในหุน้กูใ้นระหว่างงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 บรษิทัมหุีน้กู้มูลค่ารวม 3,450 ลา้นบาท โดยหุน้กูมู้ลค่า 2,350 ล้านบาท ถงึกําหนดชําระแล้ว

ในเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2565 และ 1,099 ล้านบาท จะครบกําหนดชําระคนืในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2566 ในเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2565 

บรษิทัไดอ้อกหุน้กูใ้หม่ มลูค่า 2,350 ลา้นบาท(หมายเหตุ 16) เพื่อมาทดแทนหุน้กูเ้ดมิทีค่รบกําหนด สาํหรบัหุน้กูม้ลูค่า 1,099 ลา้นบาท 

ที่จะครบกําหนดชําระคืนในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2566 ผู้บรหิารของบรษิัทมแีผนที่จะออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อมาทดแทนหุ้นกู้เดิม 

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 เพื่อให้บริษัทสามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเน่ืองและสามารถรบัผิดชอบในภาระหน้ีสิน 

ทัง้ในปัจจุบนัและอนาคตเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดอืน ดงันัน้ขอ้มูลทางการเงนิน้ีได้จดัทําขึน้ตามสมมติฐานว่าบรษิัทยงั

ดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
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11 เงินปันผล 

 

ทีป่ระชุมสามญัผู้ถือหุ้น เมื่อวนัที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 มมีติอนุมตัิให้จ่ายเงนิปันผลประจําปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 

0.04 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 74.12 ลา้นบาท โดยเงนิปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหผู้ถ้อืหุน้ในวนัที ่22 เมษายน พ.ศ. 2565 

 

12 การซ้ือธรุกิจ 

 

เมื่อวนัที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 บริษัทโซล่าร์ วิซิเบิล จํากัด โดยบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ของบริษัทดงักล่าว ตกลงซื้อ 

หุน้สามญัของ บรษิัท ซอยล์กรตี เทคโนโลย ีจํากดั จํานวน 2,254,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีน ในราคา 527.61 ล้านบาท 

เพื่อให้ได้มาซึ่งกิจการที่ดําเนินธุรกิจในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพื้นดินที่มีขนาดกําลงัการผลิตรวม  

8 เมกะวตัต ์การซื้อเงนิลงทุนดงักล่าวถอืเป็นการซื้อธุรกจิ 

 

กลุ่มบรษิัทอยู่ระหว่างการประเมนิมูลค่ายุติธรรมขัน้สุดท้ายของสนิทรพัย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหน้ีสนิที่รบัมา และจะมีการปรบัปรุง

สินทรพัย์และหน้ีสินให้เป็นมูลค่ายุติธรรมเมื่อการประเมินมูลค่าเสร็จสิ้น ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมขัน้ต้นกับมูลค่ายุติธรรม 

ขัน้สุดทา้ยจะนําไปปรบัปรุงกบัค่าความนิยม 

 

ตารางต่อไปน้ีสรุปสิง่ตอบแทนทีจ่่ายซื้อ บรษิทั ซอยลก์รตี เทคโนโลย ีจํากดั และจํานวนสนิทรพัย์และหน้ีสนิ ทีไ่ดม้าซึง่รบัรู ้ณ วนัรวมธุรกจิ 

 

ส่ิงตอบแทนท่ีจ่าย พนับาท 
  

เงนิสด 527,613 

ส่ิงตอบแทนทัง้หมด 527,613 

 

มูลค่าท่ีรบัรู้ ณ วนัท่ีซ้ือสาํหรบัสินทรพัยท่ี์ได้มาและหน้ีสินท่ีรบัมา พนับาท 
  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  34,227 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอืน่ 14,866 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 20 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 242,523 

สทิธใินสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 301,000 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 65 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่ (91) 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (117,551) 

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น (2,329) 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (32,837) 

สนิทรพัยท์ีส่ามารถระบุไดสุ้ทธ ิ 439,893 

ค่าความนิยม 87,720 

รวม 527,613 

 

ค่าใชจ่้ายที่เกีย่วข้องกบัการซื้อบรษิทัย่อยจํานวน 0.64 ล้านบาท รบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการบรหิารในงบการเงนิรวมสาํรบังวดเก้าเดอืน

สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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13 กาํไร(ขาดทุน)อ่ืน - สทุธิ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

(ขาดทุน)กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น (36,468) (38,630) (342,529) 120,428 

กําไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย      

  (หมายเหตุ 8.1) 234,437 101,154 - - 

 197,969 62,524 (342,529) 120,428 

 

14 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

14.1 การให้บริการและเงินปันผล 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

รายได้จากการให้บริการ     

   บรษิทัย่อย - - 74,511 123,425 

   การร่วมคา้ 38,993 37,154 38,993 37,154 

 38,993 37,154 113,504 160,579 

     

เงินปันผลรบั     

   บรษิทัย่อย - - 36,950 11,488 

   การร่วมคา้ - - 443,800 449,400 

 - - 480,750 460,888 
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14.2 ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากการซ้ือ/ขายสินค้าและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ลูกหน้ีและเงินทดรองจ่าย 

   แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั      

    บรษิทัย่อย - - 145,582 182,646 

    การร่วมคา้ 4,693 4,469 4,693 4,469 

 4,693 4,469 150,275 187,115 

     

เงินปันผลค้างรบั      

   การร่วมคา้ 128,100 136,500 128,100 136,500 

     

ลูกหน้ีจากการจาํหน่ายเงินลงทุน      

   บรษิทัย่อย - - 404,410 1,383,683 

 

14.3 เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิใหกู้้ยมืระยะยาวแก่บรษิัทย่อยในระหว่างงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 

มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท 

   

มลูค่าตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 5,908,598 6,214,590 

รายการทีเ่ป็นเงนิสด :   

เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ 694,188 154,450 

เงนิรบัชาํระคนื (284,631) (352,829) 

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด :   

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น (330,546) 154,741 

มลูค่าตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 5,987,609 6,170,952 

หกั  ส่วนทีถ่งึกําหนดภายในหน่ึงปี (78,670) (78,500) 

ส่วนทีถ่งึกําหนดเกนิหน่ึงปี 5,908,939 6,092,452 
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เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อยอยู่ในรูปสญัญาใหกู้้ยมืในสกุลเงนิเยน สกุลเงนิสงิคโปร์ดอลล่าร์และสกุลเงนิบาท เงนิใหกู้้ยมื

จํานวน 5,823.60 ล้านบาท ไม่มกีารคดิดอกเบี้ย และเงนิกู้ยมืส่วนทีเ่หลือคดิดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ 4.3 ต่อปี ซึ่งมกํีาหนดชําระคนื

เมื่อทวงถามและมกํีาหนดชาํระคนืภายในปี พ.ศ. 2565 ถงึ พ.ศ. 2571 ตามลําดบั 

 

ผู้บริหารไม่มีความตัง้ใจที่จะเรยีกคืนเงินให้กู้ยมืจํานวน 5,745.49 ล้านบาท ซึ่งเป็นประเภทชําระคืนเมื่อทวงถามภายใน  

12 เดอืนขา้งหน้าจงึจดัประเภทเป็นเงนิใหกู้ย้มืระยะยาว 

 

14.4 ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญัของกิจการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 27,237 29,682 17,347 17,077 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,775 1,288 2,775 1,288 

 30,012 30,970 20,122 18,365 

 

15 ภาระผกูพนัและเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

 

15.1 ภาระผกูพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

ภาระผูกพันที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ซึง่ยงัไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงัน้ี 

 

  

ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 สกลุเงิน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

    

โรงไฟฟ้า พนัดอลลาร์ - 17,555 

โรงไฟฟ้า พนัเยน 4,924,450 11,818,680 
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15.2 สญัญาขายไฟฟ้า 

 

ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการมีสัญญาขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 1 สญัญานอกเหนือจากที่

เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 38.2 ในงบการเงนิประจําปี พ.ศ. 2564 รายละเอยีดดงัน้ี 

 
  

ระบบผลิต

กระแสไฟฟ้า 

 

 

บริษทั 

 

จาํนวน 

สญัญา 

กาํลงั 

การผลิต 

เมกะวตัต์ 

 

อตัราขายไฟฟ้า 

(บาทต่อกิโลวตัต ์- ชัว่โมง) 

 

 

อายสุญัญา 
       

ดําเนนิการผลติ

และจําหน่ายไฟฟ้า 

ระบบผลติไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติยท์ี่

ตดิตัง้บนพืน้ดนิ 

บรษิทัย่อย 1 8 ข าย ไฟ ฟ้ าแบ บ  Feed-in Tariff (FiT) ใน

อตัรา 5.66 บาท 

อายสุญัญา 25 ปี

นับตัง้แต่วนัจําหน่าย

ไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์

 

15.3 ภาระผกูพนัและสญัญาท่ีมีสาระสาํคญั 

 

ในระหว่างงวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการไม่มภีาระผูกพนัและสญัญาทีม่สีาระสําคญัทีแ่ตกต่างจาก 

ทีเ่ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 38.3 ในงบการเงนิประจําปี พ.ศ. 2564 อย่างเป็นสาระสาํคญั 

 

15.4 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 

การคํา้ประกนั 

 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 บรษิัทและบรษิัทย่อยมหีนังสอืคํ้าประกันซึ่งออกโดยธนาคาร ในนามบรษิัทและบรษิัทย่อย

คงเหลอืจํานวน 6 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 6 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเน่ืองกบัภาระผูกพนัในการปฏบิตังิานบางประการ

ตามปกตธุิรกจิ 

 

16 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในรายงาน 

 

ในเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัออกหุน้กูช้นิดระบชุื่อผูถ้อื ประเภทไม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั จํานวน 2,350,000 หุน้ ซึ่งมมีูลค่า

ที่ตราไวจํ้านวน 1,000 บาท และมอีตัราดอกเบี้ยคงที่รอ้ยละ 5.10 โดยชําระดอกเบี้ย ทุก ๆ 3 เดอืน หุ้นกู้มีกําหนดชําระคนืในวนัที ่ 

27 ตุลาคม พ.ศ. 2567 

 


	วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

