บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รำยงำนกำรสอบทำนและข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2564

รำยงำนกำรสอบทำนข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการ
บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย และได้สอบทานข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
ด้วยเช่ นกัน ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
เหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตกำรสอบทำน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการ
สอบทานอื่ น การสอบทานนี้ มี ขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้ข้าพเจ้าไม่
สามารถได้ความเชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่ มีนัยสาคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่
แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุป

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่ เป็ นเหตุให้เชื่ อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคัญจากการสอบทานของ
ข้าพเจ้า

(นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10769
บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
วันที่ 31 มีนำคม 2564
1. ข้อมูลทัว่ ไป
การจดทะเบียน :

บริ ษ ัท ได้จดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย ทะเบี ย น
เลขที่ 0107548000587 เมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม พ.ศ. 2548
ที่ต้ งั บริ ษทั สานักงานใหญ่ : เลขที่ 405 ซอย 13 ถนนบอนด์ส ตรี ท ตาบลบางพู ด อ าเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี
ที่ต้ งั โครงการพลังงานแสงอาทิตย์
บริ ษทั แห่งที่ 1 :
เลขที่ 242/1 หมู่ที่ 4 ตาบลพัฒนานิคม อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
บริ ษทั ย่อย แห่งที่ 1 :
เลขที่ 350-351 ตาบลคลองม่วง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
บริ ษทั ย่อย แห่งที่ 2 :
เลขที่ 304 ตาบลสระขวัญ อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ประเภทธุรกิจ :
การพัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และธุรกิจพลังงานทางเลือก

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล และตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ไทย ซึ่ งได้กาหนดเพื่อเป็ นการให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาปี ที่นาเสนอครั้งล่าสุ ด
โดยเน้นการให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมที่เป็ นปั จจุบนั เกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อ
ไม่ให้ขอ้ มูลที่นาเสนอซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว งบการเงินระหว่างกาลนี้ ควรอ่านควบคู่
กับงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่าง
อื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว
2.2 หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม
2.2.1 งบการเงินรวมได้จดั ทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย (ซึ่งต่อไปนี้รวมเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (เดิมชื่อ
บริ ษทั บริ หารสินทรัพย์ ธนทรัพย์ จากัด)

ประเภทธุรกิจ
การลงทุนในบริ ษทั อื่น

อัตราส่ วนของการถือหุ้น
(ร้อยละของจานวนหุ้นจดทะเบียน)
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
จัดตั้งขึ้น
มีนาคม 2564 ธันวาคม 2563
ที่ประเทศ
99.99
99.99 ประเทศไทย
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ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด
บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จากัด
บริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จากัด

ประเภทธุรกิจ
พัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

อัตราส่ วนของการถือหุ้น
(ร้อยละของจานวนหุ้นจดทะเบียน)
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
จัดตั้งขึ้น
มีนาคม 2564 ธันวาคม 2563
ที่ประเทศ
99.99
99.99 ประเทศไทย
99.99
99.99 ประเทศไทย
99.99

99.99 ประเทศไทย

2.2.2 บริ ษทั จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับ
หรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อานาจในการสั่ง
การกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อจานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
2.2.3 บริ ษ ัท น างบการเงินของบริ ษ ัท ย่อยมารวมในการจัดท างบการเงิ น รวมตั้งแต่ วนั ที่ บ ริ ษ ทั มี
อานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั สิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
2.2.4 งบการเงิ นรวมจัดท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี เดี ยวกันสาหรั บรายการบัญชี ที่เหมื อนกัน
หรื อเหตุการณ์ทางบัญชีที่คล้ายคลึงกัน
2.2.5 ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริ ษ ทั รายการค้าระหว่างกันที่ มีส าระส าคัญ ได้ถูก ตัดออกจากงบ
การเงินรวมนี้แล้ว
2.2.6 ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุ ม คือ จานวนกาไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั
ย่อยส่ วนที่ ไม่ ได้เป็ นของบริ ษ ทั และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของก าไรหรื อ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบนั
ในระหว่างงวด กลุ่มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งจานวนหลายฉบับ ที่มีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อหลัง วัน ที่ 1 มกราคม 2564 มาถื อปฏิ บัติ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวได้ปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนขึ้นเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี
และการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดังกล่ าวมาถื อปฏิ บ ัติ น้ ี ไม่ มี ผ ลกระทบอย่างเป็ น
สาระสาคัญต่องบการเงินในงวดปัจจุบนั
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2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
สภาวิช าชี พ บัญ ชี ได้ปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญ ญาเช่ า
และได้ล งประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา เมื่ อวัน ที่ 27 มกราคม 2564 โดยเพิ่ ม ข้อก าหนดส าหรั บ
ข้อยกเว้นชั่วคราวที่ เกิ ดขึ้นจากการปฏิ รูป อัตราดอกเบี้ ยอ้างอิ ง โดยกิ จการต้องถื อปฏิ บ ัติตามการ
ปรับปรุ งดังกล่าวกับงบการเงินประจาปี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2565 เป็ นต้นไป ทั้งนี้อนุญาตให้กิจการถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้
ปัจจุบนั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินใน
ปี ที่เริ่ มนามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
3. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
นโยบายการบัญชีที่สาคัญที่ใช้ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาลเป็ นนโยบายเดียวกันกับที่ใช้ใน
การจัดทางบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
4. บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทางบการเงิน บุคคลหรื อกิจการเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั
หากบริ ษทั มี อานาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรื อมี อิทธิ พลอย่างมี สาระสาคัญต่อ
บุคคลหรื อกิจการในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารหรื อในทางกลับกัน โดยที่ บริ ษ ทั มี การควบคุ ม
เดียวกันหรื อมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญเดียวกัน การเกี่ยวข้องกันนี้ อาจเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกิจการ
4.1 ลักษณะความสัมพันธ์กบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สรุ ปได้ดงั นี้
ชื่อบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด
บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่และมีกรรมการร่ วมกัน
(เดิมชื่อ บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ธนทรัพย์ จากัด)
บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด
บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่และมีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จากัด
บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่และมีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จากัด
บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่และมีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั เมทลิงค์ อินโฟ จากัด
ผูถ้ ือหุน้ บุริมสิ ทธิในบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่
6 พฤศจิกายน 2563
บริ ษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด์) จากัด
ผูถ้ ือหุน้ บุริมสิ ทธิในบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่
11 มิถุนายน 2563
บริ ษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน)
มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั คันทรี่ กรุ๊ ป ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) มีผถู ้ ือหุน้ เป็ นผูถ้ ือหุ้นและกรรมการในบริ ษทั
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
บริ ษทั เทพารักษ์พฒั นาการ จากัด
มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
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ชื่อบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ผูบ้ ริ หารสาคัญ

ลักษณะความสัมพันธ์
บุคคลที่มีอานาจและความรับผิดชอบในการ
บริ หารงาน

4.2 นโยบายการกาหนดราคาสาหรับรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
รายการ
นโยบายการกาหนดราคา
รายได้จากการให้บริ การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
ราคาตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
รายได้จากการให้เช่าและบริ การที่เกี่ยวข้อง
ราคาตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ค่าใช้จ่ายอื่น
ราคาตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ดอกเบี้ยรับ
อัตราร้อยละ 3.00 - 7.00 ต่อปี
ดอกเบี้ยจ่าย
อัตราร้อยละ 3.00 - 5.00 ต่อปี
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ตามที่ได้รับอนุมตั ิโดยกรรมการและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุน้
4.3 รายการส าคัญ ที่ เกิ ดขึ้ น กับ บุ ค คลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันส าหรั บ งวดสามเดื อนสิ้ น สุ ดวันที่ 31
มีนาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย
พันบาท
งบการเงินรวม
2564
รายได้จากการให้บริ การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2563

1,008

-

1,008

-

รายได้จากการให้เช่าและบริ การที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ย่อย

-

-

705

846

ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

817
817

-

901
817
1,718

2,960
2,960

ดอกเบี้ยจ่าย
บริ ษทั ย่อย

-

-

204

45

2,043
50
2,093

1,235
49
1,284

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

3,093
50
3,143

1,585
49
1,634
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4.4 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประกอบด้วย
พันบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2564
ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2564
ธันวาคม 2563

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

13,218
13,218

12,893
12,893

2,539
13,218
15,757

2,952
12,893
15,845

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ย่อย

-

-

1,828

1,681

เงินให้ ก้ ยู ืมแก่ กจิ กำรที่เกีย่ วข้ องกัน
• รายการเปลี่ยนแปลงของเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สรุ ปได้ดงั นี้
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

30,000
30,000

พันบาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ในระหว่างงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง
-

-

ณ วันที่ 31
มีนาคม 2564
30,000
30,000

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั ได้ทาสัญญาให้กู้ยืมเงินกับบริ ษทั คันทรี่ กรุ๊ ป ดีเวลลอป
เมนท์ จากัด (มหาชน) จานวน 30.00 ล้านบาท กาหนดชาระคืนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยมี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.00 ต่อปี จ่ายชาระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน โดยมีหลักประกันการกูย้ ืมเงินเป็ นหุ้น
ของบริ ษทั คันทรี่ กรุ๊ ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) จานวน 80 ล้านหุ้น ซึ่ งผูก้ ูเ้ ป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ในหุ้น
ดังกล่าวตามสัญญาจานาหุน้ ที่ทาระหว่างกัน
• รายการเปลี่ยนแปลงของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง สรุ ปได้ดงั นี้
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563
เงินให้กยู้ ืมระยะยาว
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

20,000
20,000

พันบาท
งบการเงินรวม
ในระหว่างงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง
-

(20,000)
(20,000)

ณ วันที่ 31
มีนาคม 2564
-
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พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563
เงินให้กยู้ ืมระยะยาว
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
(หัก) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ฯ
สุทธิ

107,500
20,000
127,500
(16,862)
110,638

`-

ณ วันที่ 31
มีนาคม 2564

(51,500)
(20,000)
(71,500)
362
(71,138)

56,000
56,000
(16,500)
39,500

เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 บริ ษทั มีการให้บริ ษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน) กูย้ ืมเงินจานวน 20.00
ล้านบาท เป็ นเงินกูใ้ นรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิน ครบกาหนดในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.75
ต่อปี โดยจ่ายชาระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ต่อมาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 บริ ษทั ได้รับชาระเงินให้กูย้ ืมดังกล่าว
ก่อนวันที่กาหนดไว้ในตัว๋ สัญญาใช้เงินครบถ้วนแล้วทั้งจานวน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริ ษทั มีเงินให้กูย้ มื แก่บริ ษทั ย่อย 3 แห่ง เป็ นจานวนเงินรวม 56.00 ล้านบาท
ซึ่งมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 - 5.00 ต่อปี ดังนี้
แห่งที่ 1 : บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด - เงินกูจ้ านวน 16.50 ล้านบาท (ปี 2563 : 18.50 ล้านบาท)
กาหนดชาระคืนทั้งหมด นับแต่วนั ที่ 8 มกราคม 2562 เป็ นต้นไปจนกว่าจะครบถ้วน
แห่งที่ 2 : บริ ษ ัท เวนตุส โซลาร์ จากัด - เงิ นกู้จานวน 23.50 ล้านบาท (ปี 2563 : 68.50 ล้านบาท)
กาหนดชาระคืนทั้งหมดภายใน 10 ปี นับจากวันที่ในสัญญาลงวันที่ 20 กันยายน 2561
แห่งที่ 3 : บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จากัด - เงินกูจ้ านวน 16.00 ล้านบาท (ปี 2563 : 20.50 ล้านบาท)
กาหนดชาระคืนทั้งหมดภายใน 10 ปี และ 3 ปี นับจากวันที่ทาสัญญาลงวันที่ 19 มีนาคม
2561 และวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ตามลาดับ
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกีย่ วข้องกัน
ประกอบด้วย
พันบาท
อัตราดอกเบี้ย (%)
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2564 ธันวาคม 2563
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก
บริ ษทั ย่อย
สุทธิ

4.00

4.00

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2564 ธันวาคม 2563
-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2564
ธันวาคม 2563
31,519
31,519

31,519
31,519

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 บริ ษทั ได้ทาสัญญารับโอนหุ้นและสิ ทธิตามสัญญากับบริ ษทั ย่อยแห่ ง
หนึ่ง ส่ งผลให้บริ ษทั ต้องชาระเงินส่ วนที่เหลือจากสัญญาดังกล่าวเป็ นจานวนเงิน 31.52 ล้านบาท โดยมี
กาหนดจ่ายชาระคืนเมื่อทวงถาม
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5. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
พันบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2564
ธันวาคม 2563
ลูกหนี้กำรค้ ำ
ลูกหนี้กำรค้ ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
มูลค่างานที่ทาเสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวม
ลูกหนี้กำรค้ ำ - กิจกำรอื่น
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
รายได้คา้ งรับ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวม
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้ภำยใต้สัญญำผ่ อนชำระ (หมายเหตุ 5.1)
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนชาระ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หัก ถึงกาหนดชาระเกินกว่า 1 ปี
รวมลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนชาระสุทธิ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ 5.2)
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น- สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2564
ธันวาคม 2563

10,972
253

10,507
-

10,972
440

10,507
182

11,225

253
10,760

11,412

274
10,963

8,390
7,832

7,487
7,344

818
106

792
57

-

-

-

-

95
31,131
47,448
(31,227)
16,221
27,446

95
2,055
29,078
46,059
(31,077)
14,982
25,742

95
31,131
32,150
(31,227)
923
12,335

95
2,055
29,078
32,077
(31,077)
1,000
11,963

1,986
(1,409)
577

2,126
(1,556)
570

1,986
(1,409)
577

2,126
(1,556)
570

7
112,042
112,049
(81,000)
31,049
59,072

7
113,456
113,463
(81,000)
32,463
58,775

2,359
84,969
87,328
(81,000)
6,328
19,240

2,756
84,529
87,285
(81,000)
6,285
18,818
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5.1 ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนชาระ
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนชาระ ประกอบด้วย
พันบาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ณ วันที่ 31

ถึงกาหนดชาระเกินกว่าหนึ่งปี

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

เกินกาหนดชาระ
ณ วันที่ 31

รวม

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

มีนาคม 2564 ธันวาคม 2563 มีนาคม 2564 ธันวาคม 2563 มีนาคม 2564 ธันวาคม 2563 มีนาคม 2564 ธันวาคม 2563
ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชาระ

709

710

1,597

1,774

-

-

2,306

2,484

หัก ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
ภาษีขายรอตัดบัญชี

(86)

(93)

(83)

(103)

-

-

(169)

(196)

(46)

(47)

(105)

(115)

-

-

(151)

(162)

ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชาระ - สุทธิ

577

570

1,409

1,556

-

-

1,986

2,126

สัญญาผ่อนชาระของบริ ษทั มีระยะเวลาคงเหลือตามสัญญาคงเหลือโดยประมาณ 40 เดือน และมี
กาหนดการจ่ายค่างวดเท่ากันทุกงวด
5.2 ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
พันบาท

ลูกหนี้เงินมัดจาค่าซื้อที่ดิน
เงินประกันเพื่อศึกษาโครงการ
ลูกหนี้กรมสรรพากร
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยค้างรับ
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2564
ธันวาคม 2563
46,000
46,000
35,000
35,000
27,955
29,442
2,034
2,369
96
100
964
552
112,049
113,463

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2564
ธันวาคม 2563
46,000
46,000
35,000
35,000
2,315
2,466
827
509
1,068
2,257
2,118
1,053
87,328
87,285

6. ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย ประกอบด้วย
พันบาท

ต้นทุนค่าที่ดิน
ต้นทุนอาคารและอื่นๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อจากการลดมูลค่า
สุทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2564
ธันวาคม 2563
34,143
34,405
60,483
61,684
94,626
96,089
(4,704)
(4,709)
89,922
91,380

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2564
ธันวาคม 2563
2,834
2,834
22,336
22,342
25,170
25,176
(4,704)
(4,709)
20,466
20,467
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การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2564 และ 2563 ดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ ต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ลดลงจากการขายระหว่างงวด
ขาดทุนจากการลดมูลค่า (โอนกลับ)
ยอดคงเหลือ ณ สิ้ นงวด

2564
91,380
(1,463)
5
89,922

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
20,467
23,027
(6)
(594)
5
20,466
22,433

2563
102,589
166
(594)
102,161

7. สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
พันบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2564
ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
ตราสารทุนที่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
หุ้นสามัญ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
บวก กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการวัดมูลค่า
รวม

81,825
18,141
99,966
22,459
122,425

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2564
ธันวาคม 2563

15,590
15,590
335
15,925

81,825
18,141
99,966
22,459
122,425

15,590
15,590
335
15,925

รายการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
ราคาตามบัญชีตน้ งวด
ซื้อเงินลงทุน
ขายเงินลงทุน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ราคาตามบัญชีปลายงวด

2564
15,925
115,709
(31,333)
22,124
122,425

2563
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
15,925
115,709
(31,333)
22,124
122,425
-
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8. สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน ประกอบด้วย
พันบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2564
ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุน
ตราสารทุนที่ไม่ได้อยูใ่ นความต้องการของตลาด
บวก กาไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า

185,000
(148,061)
36,939
10,000
46,939

หุ้นกู้
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2564
ธันวาคม 2563

185,000
(148,061)
36,939
10,000
46,939

185,000
(148,061)
36,939
10,000
46,939

185,000
(148,061)
36,939
10,000
46,939

• ตราสารทุนที่ไม่ได้อยูใ่ นความต้องการของตลาด ประกอบด้วย

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ภูเก็ตเพนนินซูลา จากัด
บริ ษทั ออร่ า ดรี ม จากัด

ประเภทกิจการ
โรงแรม
โรงแรม

ทุนที่เรี ยกชาระแล้ว
(พันบาท)
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2564
ธันวาคม 2563
600,000
600,000
500,000
500,000

สัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษทั
(ร้อยละ)
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2564 ธันวาคม 2563
20.00
20.00
9.00
9.00

พันบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2564
ธันวาคม 2563
ราคาทุนเงินลงทุน
บริ ษทั ภูเก็ตเพนนินซูลา จากัด
บริ ษทั ออร่ า ดรี ม จากัด
รวม

140,000
45,000
185,000

140,000
45,000
185,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2564
ธันวาคม 2563
140,000
45,000
185,000

140,000
45,000
185,000

• หุน้ กู้
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 บริ ษ ทั ได้ซ้ื อหุ ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิ ทธิ มี ประกันของบริ ษ ทั ดี
ซูพรี ม จากัด ผูอ้ อกหุ ้นกูม้ ีสิทธิไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนครบกาหนดไถ่ถอน จานวน 10.00 ล้านบาท หุ้นกูม้ ีอายุ
2 ปี ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2564 อัตราดอกเบี้ ยคงที่ ร้อยละ 7.25 ต่อปี จะได้รับดอกเบี้ ยทุ ก 3 เดือน คือ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์, 14 พฤษภาคม, 14 สิ งหาคม, และ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุหุน้ กู้
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9. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชื่อบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็น เนอร์ยี่ จากัด
(เดิมชื่อบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์
ธนทรัพย์ จากัด)
บริ ษทั โอริ น พร็อพเพอร์ต้ ี จากัด
บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จากัด
บริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จากัด

ประเภทธุรกิจ
การลงทุนในบริ ษทั อื่น
พัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2564 ธันวาคม 2563
99.99
99.99

พันบาท
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ว
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2564 ธันวาคม 2563
45,000
45,000

วิธีราคาทุน
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2564 ธันวาคม 2563
45,000
45,000

99.99

99.99

55,000

55,000

55,000

55,000

99.99

99.99

100,000

100,000

114,368

114,368

99.99

99.99

100,000

100,000

103,296
317,664
(16,646)
301,018

103,296
317,664
(11,473)
306,191

รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
สุทธิ

บริ ษทั ย่อยดาเนิ นธุ รกิจในประเทศไทยและไม่มีการจ่ายเงินปั นผลในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการ
บริ ษทั มีมติอนุมตั ิการปิ ดกิจการหรื อจาหน่ายบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ธนทรัพย์ จากัด) เนื่องจาก
บริ ษ ทั ได้เข้าศึ กษาธุ รกิจ ในบริ ษทั ย่อยตั้งแต่ตน้ ปี 2563 และยังไม่ส ามารถดาเนิ นการได้ในปั จจุบนั ทาง
ผูบ้ ริ ห ารจึงพิ จารณาให้ปิ ดกิ จการหรื อจาหน่ ายเงินลงทุ นในบริ ษ ัทย่อยดังกล่าวออกไป เพื่ อเป็ นการลด
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ วันที่คาดว่าจะจดทะเบียนเลิกกิจการ คือ วันที่ 16 เมษายน 2564
10. เงินให้กูย้ มื ระยะยาวแก่กิจการอื่น
เงินให้กูย้ มื ระยะยาวแก่กิจการอื่น ประกอบด้วย
พันบาท

เงินให้กยู้ ืมระยะยาว

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2564
ธันวาคม 2563
2,785
3,148

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2564
ธันวาคม 2563
-

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 บริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญาให้กยู้ มื เงินกับสหกรณ์แห่งหนึ่ง เพื่อซื้อที่ดินสาหรับ
ที่ต้ งั โครงการพลังงานไฟฟ้ าแสงอาทิ ตย์ โดยบริ ษทั ย่อยได้รับโอนสิ ทธิ์ เรี ยกร้องในลูกหนี้ เงินกูย้ ืมดังกล่าว
จากผูไ้ ด้รับสิ ทธิ์ ใช้ที่ดินรายเดิ ม โดยมีหนี้ ตามบัญชี คงเหลื อ ณ วันที่ ได้รับโอนจานวน 6.90 ล้านบาท ตาม
สั ญ ญาก าหนดให้ ผูก้ ู้จ่ ายช าระเป็ นเวลา 60 เดื อน ในอัตราเดื อนละ 121,092.43 บาท ปลอดดอกเบี้ ย โดย
สหกรณ์ตกลงให้บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีสิทธิ หักค่าใช้สิทธิ รายเดือนตามสัญญาให้ผูส้ นับสนุ นโครงการการ
ดาเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้สิทธิ์ของเจ้าของโครงการ (สหกรณ์นิคมสระแก้ว) เพื่อ
ชาระคืนเงินกูเ้ ป็ นรายเดือน
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11. อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
รายการเปลี่ยนแปลงของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2564 สรุ ปได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
รำคำทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
155,169
155,169
ซื้อสิ นทรัพย์เพิ่มระหว่างงวด
ขายและตัดจาหน่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
155,169
155,169
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(15,604)
(15,604)
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
(1,161)
(1,161)
ค่าเสื่ อมราคาสะสมส่วนที่ขายและตัดจาหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
(16,765)
(16,765)
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(22,433)
(22,433)
ขาดทุนจากการด้อยค่าสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
(22,433)
(22,433)
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
117,132
117,132
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
115,971
115,971
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12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2564 สรุ ปได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
รำคำทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
661,747
106,441
ซื้อสิ นทรัพย์เพิ่มระหว่างงวด
25
10
ขายและตัดจาหน่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
661,772
106,451
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(92,884)
(32,089)
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
(7,159)
(1,363)
ค่าเสื่ อมราคาสะสมส่วนที่ขายและตัดจาหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
(100,043)
(33,452)
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
568,863
74,352
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
561,729
72,999
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้สิทธิ เหนื อพื้นดิน และเครื่ องจักร
ที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ า มูลค่าตามบัญชี เป็ นจานวนเงิน 542.42 ล้านบาท และ 542.42 ล้านบาท เพื่ อเป็ น
หลักประกันวงเงินสิ นเชื่อจากธนาคาร (หมายเหตุ 17)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีทรัพย์สินก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม
ที่คิดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้ว แต่ยงั ใช้งานอยู่มีราคาทุนรวมเป็ นจานวน 13.64 ล้านบาท และ 11.91 ล้านบาท
ตามลาดับ (เฉพาะกิจการเป็ นจานวนเงิน 13.52 ล้านบาท และ 11.79 ล้านบาท ตามลาดับ)
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13. สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิ การใช้ สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2564 สรุ ปได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
รำคำทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
51,925
844
เพิ่มระหว่างงวด
ตัดจาหน่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
51,925
844
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(2,642)
(327)
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
(630)
(42)
ค่าเสื่ อมราคา - ตัดจาหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
(3,272)
(369)
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
42,283
517
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
48,653
475
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14. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชี สิ นทรัพ ย์ไม่มีตวั ตน สาหรั บงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มี นาคม
2564 สรุ ปได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
รำคำทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
152,781
115,826
ซื้อสิ นทรัพย์เพิ่มระหว่างงวด
ขายและตัดจาหน่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
152,781
115,826
ค่ำตัดจำหน่ ำยสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(100,370)
(96,436)
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด
(395)
(3)
ค่าตัดจาหน่ายส่วนที่ขายและตัดจาหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
(100,765)
(96,439)
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(19,365)
(19,365)
ขาดทุนจากการด้อยค่าสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
(19,365)
(19,365)
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
33,046
25
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
32,651
22
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนก่อนหักค่าตัด
จาหน่ายสะสมที่คิดค่าตัดจาหน่ายหมดแล้ว แต่ยงั ใช้งานอยู่มีราคาทุนรวมเป็ นจานวน 0.46 ล้านบาท และ
0.42 ล้านบาท ตามลาดับ (เฉพาะกิจการเป็ นจานวนเงิน 0.46 ล้านบาท และ 0.42 ล้านบาท ตามลาดับ)
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15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

พันบาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2564
ธันวาคม 2563
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
กิจกำรอื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินประกันผลงาน
อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
รวม

-

-

1,199
629
1,828
1,828

995
686
1,681
1,681

866

1

866

1

1,627
4,455
2,982
9,064
9,930
9,930

1,050
4,948
3,431
9,429
9,430
9,430

767
1,584
1,270
3,621
4,487
6,315

503
2,202
1,176
3,881
3,882
5,563

16. เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ค่าธรรมเนียมในการจัดการเงินกูย้ ืม
รอตัดตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
รวม
หัก ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2564
ธันวาคม 2563

พันบาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2564
ธันวาคม 2563
279,472
243,384

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2564
ธันวาคม 2563
-

(940)
278,532

(879)
242,505

-

-

(35,172)
243,360

(36,447)
206,058

-

-

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 บริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญากูย้ ืมเงินจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง วงเงิน
210 ล้านบาท เพื่อนามาชาระค่าซื้อโครงการพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ โดยเงินกูย้ มื ดังกล่าวมีค่าธรรมเนี ยม
ในการจัดการกูย้ มื อัตราร้อยละ 0.5 ของเงินกู้ และคิดอัตราดอกเบี้ย 5 ปี แรกร้อยละ MLR-1.50 ต่อปี ปี ถัดไป
คิดดอกเบี้ ยร้อยละ MLR-1.25 ต่อปี กาหนดให้ชาระดอกเบี้ ยทุกสิ้ นเดือน สาหรับเงินต้นกาหนดให้ชาระ
เป็ นงวดรายเดือน จานวน 143 งวด เริ่ มงวดแรก เดือนกันยายน 2561 ด้วยจานวนเงินที่แตกต่างกันโดยงวดที่
1 ถึง งวดที่ 24 งวดละ 1.35 ล้านบาท , งวดที่ 25 ถึง งวดที่ 60 งวดละ 1.40 ล้านบาท , งวดที่ 61 ถึง งวดที่
108 งวดละ 1.50 ล้านบาท , งวดที่ 109 ถึ ง งวดที่ 142 งวดละ 1.60 ล้านบาท และงวดที่ 143 ชาระส่ วนที่
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เหลือทั้งหมด เงินกูย้ ืมดังกล่าวค้ าประกันโดยสิ่ งปลูกสร้าง ชุดผลิตไฟฟ้าและอุปกรณ์ และสิ ทธิ์เหนือที่ดิน
ในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ เงินฝากธนาคาร หุน้ สามัญและหุน้ บุริมสิ ทธิของบริ ษทั ย่อย
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 บริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญากูย้ ืมเงินจากธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ ง วงเงิน
180.00 ล้ า นบาท เพื่ อ น าไปใช้ ส นั บ สนุ น โครงการโรงผลิ ต กระแสไฟฟ้ า โด ยเงิ น กู้ ยื ม ดั ง กล่ า วมี
ค่าธรรมเนี ยมในการจัดการกูย้ ืมอัตราร้อยละ 0.25 ของเงินกู้ และคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-2.15 ต่อปี
กาหนดให้ชาระดอกเบี้ ยทุกสิ้ นเดือน สาหรับเงินต้นกาหนดให้ชาระภายใน 10 ปี นับแต่วนั เบิ กเงินกูค้ รั้ง
แรกงวด กาหนดให้ชาระเป็ นงวดรายเดือน จานวน 120 งวด เริ่ มงวดแรกในเดือนที่เบิกเงินกูโ้ ดย งวดที่ 1 ถึง
งวดที่ 119 งวดละ 1.84 ล้านบาท งวดที่ 120 ชาระส่ วนที่เหลือทั้งหมด เงินกูย้ ืมดังกล่าวค้ าประกันโดยสิ่ ง
ปลูกสร้างชุดผลิตไฟฟ้าและอุปกรณ์ และสิ ทธิ์เหนื อที่ดินในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ หุ้นที่ออกและ
จาหน่ ายทั้งหมดของบริ ษทั ย่อย เงินฝากธนาคาร และสิ ทธิ ในการรับเงินตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า และค้ า
ประกันโดยบริ ษทั
17. หนี้สินตามสัญญาเช่า
มูลค่าตามบัญชี ของหนี้ สิ นตามสั ญญาเช่ าและการเคลื่ อนไหวส าหรั บงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31
มีนาคม 2564 แสดงได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
50,642
339
เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ย
606
3
เงินจ่ายชาระ
(987)
(42)
ยอดคงเหลือยกไป ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
50,261
300
หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระในหนึ่งปี
(2,122)
(161)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระในหนึ่งปี
48,139
139
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู ้ในรายการต่อไปนี้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
622
42
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
606
3
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น
30
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า
12
12
รวม
1,270
57
กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าจานวน 1.03 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: 0.05 ล้านบาท)
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18. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงาน
ข้อมู ล ส่ วนงานดาเนิ น งานที่ นาเสนอนี้ สอดคล้องกับ รายงานภายในของกลุ่มบริ ษ ัท ที่ ผูม้ ี อานาจ
ตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรร
ทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดาเนิ นงานของส่ วนงาน ทั้งนี้ ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้าน
การดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั คือ กรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั
กลุ่มบริ ษ ทั มี รายได้หลัก จากสามประเภทธุ รกิจ โดยข้อมูลทางการเงิน จาแนกตามประเภทธุ รกิ จ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้

รายได้จากการขายและบริ การ
หัก ต้นทุนขายและบริ การ
กาไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
2564
2563
1.65
0.69
(1.46)
(0.60)
0.19
0.09

ล้านบาท
งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
ธุรกิจให้เช่าและบริ การ
ธุรกิจผลิตพลังงานจาก
แสงอาทิตย์
2564
2563
2564
2563
2.65
2.70
25.55
24.07
(2.38)
(2.18)
(11.34)
(9.46)
0.27
0.52
14.21
14.61

รวม
2564
29.85
(15.18)
14.67
39.27
(0.24)
(8.86)
(2.94)
(4.43)
37.47

2563
27.46
(12.24)
15.22
1.78
(0.71)
(9.33)
(3.04)
3.92

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั แสดงสิ นทรัพย์จาแนกตามส่ วนงาน
แยกตามประเภทธุรกิจ ได้ดงั นี้
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

สิ นทรัพย์ถาวร
สิ นทรัพย์ถาวร-ให้เช่า
รวม
สิ นทรัพย์อื่น
สิ นทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31
มีนาคม
2564
36.18
36.18

ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2563
32.94
32.94

ล้านบาท
งบการเงินรวม
ธุรกิจให้เช่าและบริ การ
ธุรกิจผลิตพลังงานจาก
แสงอาทิตย์
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม
ธันวาคม
มีนาคม
ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
579.97
595.08
118.17
119.75
118.17
119.75
579.97
595.08

รวม
ณ วันที่ 31
มีนาคม
2564
616.15
118.17
734.32

ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2563
628.02
119.75
747.77

405.78
1,140.10

314.10
1,061.87
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19. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
19.1 ส่ วนประกอบหลักของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ
2563 ประกอบด้วย
พันบาท
งบการเงินรวม
2564
2563
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกาไรขาดทุน :
ค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน :
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุ คลสาหรับงวด
ค่ำใช้ จ่ำย (รำยได้ ) ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี :
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
ที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกและที่กลับรายการ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

-

-

-

-

4,430
4,430

-

4,492
4,492

-

19.2 การกระทบยอดระหว่างจานวนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้และผลคูณของกาไรทางบัญชีกบั อัตรา
ภาษีที่ใช้สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
กาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีสาหรับงวด
อัตราภาษีที่ใช้ (%)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้คานวณตามอัตราภาษีที่ใช้
รำยกำรกระทบยอด
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนามาหัก
ในการคานวณกาไรทางภาษี
ผลกระทบทางภาษีของรายได้ที่ไม่ตอ้ งนามาคานวณ
กาไรทางภาษี
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บนั ทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้บนั ทึกในปี ก่อนแต่นามาใช้ลด
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั
รวมรายการกระทบยอด
รวมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
30,571
(983)
20%
20%
6,114
(197)

2564
41,897
20%
8,379

2563
3,920
20%
784

149

15

1,083

227

(1,720)
70

(1,247)
448

(273)
-

(307)
277

(2,448)
(3,949)
4,430

(784)
-

(2,432)
(1,622)
4,492

197
-
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19.3 การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ยและอัตราภาษีที่ใช้ สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2564

กาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวด
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้
รายการกระทบยอด
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ย

จานวนภาษี
(พันบาท)
41,897
8,379
(3,949)
4,430

2563
อัตราภาษี
(%)
20.00
(9.43)
10.57

จานวนภาษี
(พันบาท)
3,920
784
(784)
-

อัตราภาษี
(%)
20.00
(20.00)
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

กาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวด
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้
รายการกระทบยอด
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ย

จานวนภาษี
(พันบาท)
30,571
6,114
(1,622)
4,492

2563
อัตราภาษี
(%)
20.00
(5.31)
14.69

จานวนภาษี
(พันบาท)
(983)
(197)
197
-

อัตราภาษี
(%)
20.00
(20.00)
-

ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2564 และวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 กลุ่ ม บริ ษ ัท มี รายการภาษี ข องผลแตกต่ าง
ชัว่ คราวที่ไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ทางภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนว่ากลุ่มบริ ษทั จะ
มีกาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ ในอนาคต เป็ นจานวน
เงิน 50.56 ล้านบาท และ 65.38 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิ จการเป็ นจานวนเงิน 48.57 ล้านบาท และ
66.45 ล้านบาท) ตามลาดับ
20. กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไร (ขาดทุน) สาหรับงวดด้วยจานวนหุ้น
สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกและเรี ยกชาระแล้วในระหว่างงวด
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563

กาไร (ขาดทุน) ที่เป็ นส่วนของผูถ้ ือหุ้นสามัญของบริ ษทั
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

(พันบาท)
(พันหุ้น)
(บาทต่อหุ้น)

งบการเงินรวม
2564
2563
37,467
740
818,025
818,025
0.046
0.001

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2564
2563
26,079
(983)
818,025
818,025
0.032
(0.001)
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21. สิ ทธิประโยชน์จากการได้รับบัตรส่งเสริ มการลงทุน
กลุ่มบริ ษทั ได้รับ สิ ท ธิ และประโยชน์จากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนในกิจการส่ งเสริ มการ
ลงทุน ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จานวน 3 ฉบับโดยได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีอากรดังนี้
- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สาหรับกาไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริ มเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น กรณี
ที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่ างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล กิจการจะ
ได้รับอนุ ญาตให้นาผลขาดทุนประจาปี ที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้น ไปหักออกจากกาไร
สุ ทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกาหนดระยะเวลาไม่
เกิน 5 ปี นับแต่วนั พ้นกาหนดเวลานั้น
ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในบัตรส่งเสริ มการลงทุน
22. เครื่ องมือทางการเงิน
กลุ่ม บริ ษ ทั ใช้วิธี ราคาตลาดในการวัดมูล ค่ายุติธ รรมของสิ น ทรัพ ย์และหนี้ สิ นซึ่ ง มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มี
สภาพคล่อง หรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริ ษทั จะใช้วิธีราคาทุน
หรื อวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินดังกล่าวแทนลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ระดับที่ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์
หรื อหนี้ สินอย่างเดียวกัน
ระดับที่ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้
โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่ คานวณมาจากราคาตลาด)
สาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
ระดับที่ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์และหนี้ สินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดง
ตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
มูลค่า
ตามบัญชี
สินทรัพย์
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ตราสารทุนที่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
99,966
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
185,000

มูลค่ายุติธรรม (พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
รวม

122,425

-

-

122,425

-

-

36,939

36,939

ในระหว่างงวด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่อยูใ่ นความต้องการของตลาด อ้างอิงจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันที่
รายงาน
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มูลค่ายุติธรรมระดับ 3 สาหรับตราสารทุนอื่นที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด อ้างอิงราคาจาก
การคิดลดกระแสเงินสดและการคิดลดเงินปันผล ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินราคาดังกล่าว
ประกอบด้วย อัตราการเพิ่ม ขึ้ นของรายได้ต่อปี อัตรากาไรก่อน ดอกเบี้ ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัด
จาหน่าย (EBITDA) อัตรากาไรสุ ทธิ อัตราเงินปันผลที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องของ
ตราสารทุนที่มีลกั ษณะเหมือนหรื อคล้ายคลึงกันในตลาด และปัจจัยความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้อง
23. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
23.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายใน
อนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าและสัญญาบริ การ ดังนี้
พันบาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2564 ธันวาคม 2563
ภำระผูกพัน
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

4,582
3,099
7,681

4,671
2,401
7,072

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2564 ธันวาคม 2563
1,834
62
1,896

498
95
593

23.2 สัญญาเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสิ ทธิในการจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้ท าสั ญ ญากับ คู่ สั ญ ญาหลายรายเกี่ ย วกับ การได้ม าซึ่ งสิ ท ธิ ใ นการจ าหน่ า ย
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ดังนี้
23.2.1 เมื่ อวันที่ 23 สิ ง หาคม 2561 บริ ษ ัท ได้ทาข้อตกลง 3 ฝ่ ายระหว่างบริ ษ ัท (ผูร้ ั บ โอน) การ
ไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค(คู่สัญญา) และบริ ษ ทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด (บริ ษทั ย่อย) (ผูโ้ อน)
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ในสั ญ ญาซื้ อขายไฟฟ้ า ส าหรั บ ซื้ อไฟฟ้ า จากการผลิ ต ไฟฟ้ า พลัง งาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาเพื่อโอนสิ ทธิและหน้าที่ตามสัญญาทั้งหมดให้แก่บริ ษทั ซึ่งจะ
ได้รับสิ ทธิ์ จาหน่ ายกระแสไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคากับการไฟฟ้าส่ วน
ภู มิ ภ าค ตามสั ญ ญาเลขที่ PV-PEA 0065/2556 ลงวัน ที่ 6 กัน ยายน 2556 ที่ กฟภ. รั บ ซื้ อ
พลังงานไฟฟ้า 995 กิโลวัตต์ ระยะเวลา 25 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 30 ธันวาคม 2556 ถึง วันที่ 30
ธันวาคม 2581 ด้วยอัตราที่กาหนดไว้ตามปริ มาณการผลิตซึ่ งเป็ นอัตรา 6.16 บาทต่อหน่วย
และเมื่ อวันที่ 21 มกราคม 2562 ได้รับการอนุ มตั ิให้โอนสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีจากการ
ส่ งเสริ มการลงทุนให้แก่บริ ษทั
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23.2.2 บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้ทาข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้ อขาย
ไฟฟ้าสาหรับการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กบั บริ ษทั เมทลิงค์ อิน
โฟ จากัด ที่ได้รับสิ ทธิ์ กับการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคเพื่อรับโอนสิ ทธิ ในการผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าตามเงื่อนไขเดิมที่ผโู ้ อนได้ทาไว้กบั การไฟฟ้าระยะเวลาโครงการ 25 ปี
บริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญาให้เป็ นผูส้ นับสนุนโครงการ ดาเนิ นการโครงการผลิ ตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินเพื่อใช้สิทธิ์ จากเจ้าของโครงการ โดยบริ ษทั
ย่อยจะต้องจ่ายค่าสนับสนุ นโครงการให้เจ้าของโครงการรายปี ปี ละ 3.30 ล้านบาท โดย
ชาระภายหลังที่ผูส้ นับสนุ นโครงการจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าครบ 1 ปี (กาหนดชาระค่าใช้
สิ ท ธิ โดยแบ่ งจ่ายเป็ นรายเดื อน) บริ ษ ัทย่อยมี ภาระที่ จะต้องจ่ ายเงิ นสนับ สนุ นจนสิ้ นสุ ด
สัญญา (เดือน เมษายน 2584) จานวนเงินทั้งสิ้ น 76.45 ล้านบาท
23.2.3 บริ ษ ทั เวนตุส โซลาร์ จากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้ทาสัญญากับคู่สัญญาหลายรายเกี่ยวกับการ
ได้มาซึ่งสิ ทธิในการจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ดงั นี้
วันที่ 20 มกราคม 2560 ท าสั ญ ญาเพื่ อซื้ อโครงการไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิ ตย์
แบบติ ดตั้งบนพื้นดิ นตั้งอยู่ในสหกรณ์ โคนมปากช่ องจากบริ ษทั แอสโทรเนอร์ จี โซลาร์
(ไทยแลนด์) จากัด ซึ่ งได้รับสิ ทธิ์ ในการขายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค มูลค่า
ซื้ อขาย จานวน 294.99 ล้านบาท เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 บริ ษทั ย่อยได้ทาข้อตกลง
เพิ่มเติมเพื่อรับโอนสิ ทธิ ในสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจากคู่สัญญาเดิม
ตามสัญญาการซื้ อขายไฟฟ้ าเลขที่ PVF2-PEA-018/2559 ในปริ มาณรับซื้ อพลังงานไฟฟ้ า
สูงสุด 5.0 เมกะวัตต์ โดยกาหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ภายในวันที่ 30 เมษายน
2560 มีระยะเวลา 25 ปี
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 บริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญาร่ วมพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์กับสหกรณ์ โคนมปากช่อง จากัด ซึ่ งเจ้าของโครงการเป็ นฝ่ ายจัดหา
ที่ดินสาหรับเป็ นที่ต้ งั ของโครงการ ส่ วนบริ ษทั ย่อยเป็ นผูส้ นับสนุนโครงการและทาสัญญา
กับการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค และดาเนินการขอใบอนุญาตและอื่นๆ โดยแบ่งปันผลประโยชน์
ตามข้อตกลงในสัญญา
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 บริ ษทั ย่อยและสหกรณ์โคนม ได้ร่วมกันทาสัญญาเพื่อ
เช่ าที่ ดินกับเจ้าที่ดินรายหนึ่ งเพื่อใช้เป็ นที่ ต้ งั โครงการผลิ ตพลังงานไฟฟ้ าเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1
ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2584 (ฉบับเดิมลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2559) ระยะเวลา
การเช่า 25 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ค่าเช่ ารวม 38.40 ล้านบาทโดยสหกรณ์ เป็ นผูจ้ ่าย
ชาระจานวน 26.40 ล้านบาท ชาระเป็ นรายเดือนเดือนละ 88,008.00 บาท ส่ วนบริ ษทั ย่อย
ต้องจ่ายชาระ จานวนเงินรวม 12.00 ล้านบาท แบ่งชาระเป็ นเดือนๆละ 40,008.00 บาท
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23.3 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ย่อยสองแห่ งมีวงเงินกูย้ ืมระยะ
ยาวจากสถาบันการเงินที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้
ล้านบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2564 ธันวาคม 2563
วงเงินสินเชื่ อ
วงเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้

30.00

75.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2564 ธันวาคม 2563
-

-

24. คดีความ
ณ วันที่ 31 มี น าคม 2564 และวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 กลุ่ มบริ ษ ัท ได้ถู ก ฟ้ องร้ องในคดี ต่ าง ๆ ที่ มี
สาระสาคัญดังนี้
24.1 บริ ษทั มีลูกหนี้ เงินมัดจาค่าซื้ อที่ดินจานวน 46 ล้านบาท จากการโอนสิ ทธิเงินมัดจาค่าที่ดิน กับบริ ษทั
แห่ งหนึ่ ง ซึ่ งครบกาหนดชาระในเดือนมิถุนายน 2558 บริ ษทั ดังกล่าวไม่สามารถชาระหนี้ ได้ตาม
กาหนด และได้มีการเจรจากับบริ ษทั เพื่อขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการชาระคืน โดยจะผ่ อนจ่ายเป็ น
งวดพร้อมทั้งดอกเบี้ ยตามที่ ตกลงร่ วมกัน ในปี 2559 บริ ษทั ยังไม่ได้รับชาระตามข้อตกลงดังกล่าว
บริ ษทั จึงบันทึกตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญทั้งจานวนและได้ฟ้องร้องดาเนินคดี
ณ วันที่ 31 มี นาคม 2564 คดี ความดังกล่าวถึ งที่ สิ้นสุ ดแล้ว ศาลมี คาสั่ งให้บริ ษทั ชนะคดี ซึ่ ง
ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างติดตามบังคับคดีให้ลูกหนี้มาชาระหนี้ตามคาสั่งศาล
24.2 บริ ษ ทั ได้ฟ้ องร้องเรี ยกค่ าเสี ยหายจากคู่สัญญาเพื่ อเรี ยกคืนเงินประกัน จากเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม
2558 ที่บริ ษทั ได้ทาบันทึกข้อตกลงกับเจ้าของโครงการรายหนึ่ งเพื่อศึกษาโครงการอาคารพักอาศัย
ให้เช่า ที่จงั หวัดเชียงใหม่ และเมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2558 บริ ษทั ได้จ่ายเงินประกันสาหรับโครงการ
ดังกล่าวจานวน 35 ล้านบาท ซึ่งตามข้อตกลงหากบริ ษทั ไม่ประสงค์จะร่ วมลงทุน เจ้าของโครงการ
จะต้องคืนเงินประกันทั้งหมด ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์
2559 ที่ประชุมมีมติไม่ร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าว และบริ ษทั ได้ฟ้องร้องดาเนินคดีเรี ยกคืนเงิน
ประกันและเมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม 2559 บริ ษทั ได้ถูกคู่สัญญาดังกล่าวฟ้องกลับเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย
จานวน 50.00 ล้านบาท ปัจจุบนั คดีความอยูร่ ะหว่างพิจารณาคดี
ณ วันที่ 31 มี นาคม 2564 คดี ค วามดังกล่ าวอยู่ระหว่างการพิ จารณาของศาลและบริ ษ ัท ได้
บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญของเงินประกันทั้งจานวนแล้ว

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ว”
35
25. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาบัญชี
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ธนทรัพย์ จากัด ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่
16 มีนาคม 2564 ได้มีมติพิเศษอนุ มตั ิให้ลดทุนจดทะเบียนจานวน 33.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
45.00 ล้า นบาท เป็ น 12.00 ล้า นบาท โดยลดจ านวนหุ้ น สามัญ 3.30 ล้านหุ้ น มู ล ค่ าหุ้ น ละ 10.00 บาท
ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียน บริ ษทั ยังคงถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อยจานวน 1.20 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10.00
บาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน และได้ดาเนิ นการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุ รกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ เรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564
26. การอนุมตั ิงบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

