
 

 

 

 

 

 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

วนัที ่31 มนีาคม 2562 

และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและ

งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (“ขอ้มูล

ทางการเงินระหวา่งกาล”) ของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและของเฉพาะบริษทั กรีน รีซอร์สเซส 

จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

เหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล  ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้

ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบ

ดา้นการเงินและบญัชี และการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการ

ตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้

สรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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เร่ืองอ่ืน 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษทั 

กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน โดยได้

เสนอรายงานการตรวจสอบซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขลงวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวม สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดส้ินสุดวนัเดียวกนั ของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย และงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 งบแสดง

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดสาํหรับงวดส้ินสุดวนัเดียวกนัเฉพาะของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั 

(มหาชน) ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบัญชีอ่ืน ตามรายงานลงวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 โดยให้ขอ้

สรุปวา่ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การ

รายงานทางการเงินระหวา่งกาล  ในสาระสาํคญั  

 

 

 

(นายเจษฎา หงัสพฤกษ)์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3759 

บริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 

 



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2562

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว" "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว"

สินทรัพย์ หมายเหตุ "สอบทานแล้ว" "สอบทานแล้ว"

สินทรัพย์หมุนเวยีน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 21,550 53,556 7,910 9,003 

     ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 5, 18 66,773 65,873 15,639 14,692 

     ส่วนของลูกหนี�ค่าสินทรัพยใ์นบริษทัยอ่ยที�ถึงกาํหนด

          รับชาํระภายในหนึ�งปี 10 -                          -                          -                          -                          

     ลูกหนี� เงินมดัจาํและเงินประกนัโครงการ 6 -                          -                          -                          -                          

     ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อขาย 7 107,695 111,326 23,625 24,207 

     สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 84                           -                          68                           -                          

                       รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 196,102 230,755 47,242 47,902 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                          -                          143,976 223,976                  

     เงินลงทุนระยะยาวอื�น 9 32,085 32,085                    32,085 32,085                    

     ลูกหนี�ค่าสินทรัพยใ์นบริษทัยอ่ย 10, 18 -                          -                          -                          -                          

     เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว 11 74,542 74,905                    320,500 298,500                  

     อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 12 109,733 110,684                  109,733 110,684                  

     ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 637,619 643,896                  100,691 101,291                  

     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 14 35,345 35,732                    24 29                           

     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 187 187                         -                          -                          

     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น

          - เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกนั 4,036 1,711                      -                          -                          

          - สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�นๆ 830 830                         13 12                           

                       รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 894,377 900,030                  707,022 766,577                  

รวมสินทรัพย์ 1,090,479 1,130,785               754,264 814,479                  

               (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

                              (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )                   (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี� 1



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน  (ต่อ)

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2562

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว" "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว"

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ "สอบทานแล้ว" "สอบทานแล้ว"

หนี�สินหมุนเวยีน

     เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น 14,670                    14,485                    11,984                    11,993                    

     เงินกูย้ืมระยะสั�นจากบุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 15 300                         40,300                    -                          58,000                    

     เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาจะซื�อจะขายและใหเ้ช่า 1,615                      1,579                      229                         191                         

     ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่าการเงินที�ถึงกาํหนด

          ชาํระภายใน 1 ปี 471                         346                         471                         346                         

     ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 17 16,055                    16,053                    -                          -                          

     ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 30                           33                           -                          -                          

                          รวมหนี�สินหมุนเวยีน 33,141                    72,796                    12,684                    70,530                    

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

     หนี� สินตามสญัญาเช่าการเงิน 603                         210                         603                         210                         

     เงินกูย้ืมระยะยาว 16 9,000                      9,000                      -                          -                          

     เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 17 183,534                  187,548                  -                          -                          

     ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียน

         สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 27 1,639                      1,538                      1,628                      1,528                      

                          รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 194,776                  198,296                  2,231                      1,738                      

                          รวมหนี�สิน 227,917                  271,092                  14,915                    72,268                    

               (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

                              (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )                   (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี� 2



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน  (ต่อ)

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2562

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว" "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว"

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) หมายเหตุ "สอบทานแล้ว" "สอบทานแล้ว"

ส่วนของผู้ถือหุ้น

     ทุนเรือนหุน้

          ทุนจดทะเบียน

               หุน้สามญั 818,024,729 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 20 818,025                  818,025                  818,025                  818,025                  

          ทุนที�ออกและชําระแล้ว

               หุน้สามญั 818,024,729 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 818,025                  818,025                  818,025                  818,025                  

     ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 624,226                  624,226                  624,226                  624,226                  

     กาํไร(ขาดทุน)สะสม

     จดัสรรแลว้ 

          สาํรองตามกฎหมาย 9,834                      9,834                      9,834                      9,834                      

          ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (703,819) (702,784) (712,736) (709,874)

     รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 748,266                  749,301                  739,349                  742,211                  

     ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 114,296                  110,392                  -                          -                          

                           รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 862,562                   859,693                  739,349                  742,211                  

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,090,479               1,130,785               754,264                  814,479                  

               (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

                              (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )                   (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี� 3



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2562

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 4,255                  6,267                  615                     690                     

รายไดค่้าเช่าและบริการ 3,486                  2,083                  3,486                  2,383                  

รายไดจ้ากการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 23,884                2,267                  2,339                  -                      

รายไดอ้ื�น 1,149                  1,030                  3,814                  1,472                  

โอนกลบัการดอ้ยค่าเงินลงทุน -                      -                      -                      18,943                

โอนกลบัหนี�สงสัยจะสูญ 30                       19,000                30                       -                      

รวมรายได้ 32,804                30,647                10,284                23,488                

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 3,631                  4,898                  582                     565                     

ตน้ทุนค่าเช่าและบริการ 2,900                  1,974                  3,306                  1,933                  

ตน้ทุนจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 9,337                  633                     -                      -                      

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 1,342                  1,047                  207                     226                     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 10,191                12,657                9,025                  10,903                

ตน้ทุนทางการเงิน 2,534                  11                       26                       11                       

รวมค่าใช้จ่าย 29,935                21,220                13,146                13,638                

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงินได้ 2,869                  9,427                  (2,862)                 9,850                  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ -                      -                      -                      -                      

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 2,869                  9,427                  (2,862)                 9,850                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น -                      -                      -                      -                      

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,869                  9,427                  (2,862)                 9,850                  

               (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

                              (  นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากุล  )                (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี� 4



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2562

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

         ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (1,035)                 9,427                  (2,862)                 9,850                  

         ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 3,904                  -                      -                      -                      

2,869                  9,427                  (2,862)                 9,850                  

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

         ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (1,035)                 9,427                  (2,862)                 9,850                  

         ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 3,904                  -                      -                      -                      

2,869                  9,427                  (2,862)                 9,850                  

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

   กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 19 (0.001)                 0.013                  (0.003)                 0.014                  

   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั (หน่วย : พนัหุน้) 818,025              715,021              818,025              715,021              

               (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

                              (  นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากุล  )                (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี� 5



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2562

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม

ทุนที�ออก ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว ส่วนได้เสียที�ไม่มี รวม

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร รวม อํานาจควบคุม ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2562 818,025                 624,226                 9,834                     (702,784) 749,301                 110,392                 859,693                 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                         (1,035) (1,035) 3,904                     2,869                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2562 818,025                 624,226                 9,834                     (703,819) 748,266                 114,296                 862,562                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2561 715,021                 624,226                 9,834                     (699,985) 649,096                 3                            649,099                 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                         9,427                     9,427                     -                         9,427                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 715,021                 624,226                 9,834                     (690,558) 658,523                 3                            658,526                 

               (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

                             (  นายพิพทัธ ์ วิริยะเมตตากุล  )                  (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

ส่วนของบริษัทใหญ่

กําไร(ขาดทุน)สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี� 6



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนที�ออก ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว รวม

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562 818,025                               624,226                               9,834                                    (709,874) 742,211                               

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                       -                                       -                                       (2,862) (2,862)

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2562 818,025                               624,226                               9,834                                    (712,736) 739,349                               

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561 715,021                               624,226                               9,834                                    (698,681) 650,400                               

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                       -                                       -                                       9,850                                    9,850                                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2561 715,021                               624,226                               9,834                                    (688,831) 660,250                               

               (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ               (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

                             (  นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากุล  )                              (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

กําไร(ขาดทุน)สะสม

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี� 7



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด 

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2562

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน 

     กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 2,869 9,427 (2,862) 9,850 

     ปรับรายการที�กระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

        ตน้ทุนทางการเงิน 2,541 11 26 11 

        การปรับปรุงดว้ยลูกหนี�การคา้ (เพิ�มขึ�น) ลดลง (806) (714) (916) (456)

        การปรับปรุงดว้ยลูกหนี�ค่าสินทรัพยใ์นบริษทัยอ่ย -                     -                     -                     369 

        การปรับปรุงดว้ยตน้ทุนพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 3,632 4,713 582 381 

        การปรับปรุงดว้ยสินทรัพยอ์ื�น (เพิ�มขึ�น) ลดลง (2,356) 6 -                     -                     

        การปรับปรุงดว้ยเจา้หนี�การคา้เพิ�มขึ�น (ลดลง) 153 2,686 27 2,775 

        การปรับปรุงดว้ยในเงินรับล่วงหนา้ตามสัญญาจะซื�อจะขาย -                     (40) -                     (45)

        ค่าเสื�อมราคา ค่าสูญสิ�นและค่าตดัจาํหน่าย 8,782 2,590 2,716 1,922 

        การปรับปรุงดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(กลบัรายการ) -                     -                     -                     (18,943)

        การปรับปรุงดว้ยประมาณการหนี� สิน (กลบัรายการ) -                     115 -                     114 

        การปรับปรุงดว้ยหนี� สูญ และหนี�สงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) (30) (19,000) (30) -                     

        การปรับปรุงดว้ยขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน -                     -                     -                     -                     

        การปรับปรุงอื�นดว้ยรายการที�ไม่ใช่เงินสด - ตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ -                     313 -                     134 

        การปรับปรุงอื�นดว้ยเงินสดที�เกิดจากการลงทุนหรือการกูย้มื 1 (961) (3,746) (1,124)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดําเนินงาน 14,786 (854) (4,203) (5,012)

         เงินปันผลรับ -                     -                     -                     -                     

        เงินสดจ่ายดอกเบี�ย (2,541) (11) (26) (11)

        ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก) (52) (110) (68) (45)

        เงินสดรับ (จ่าย) อื�นจากกิจกรรมดาํเนินงาน

                - ประมาณการหนี� สินผลประโยชน์พนกังาน 101                     -                     100                     -                     

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 12,294 (975) (4,197) (5,068)

               (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

                             (  นายพพิทัธ์  วริิยะเมตตากลุ  ) (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี� 8



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด  (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2562

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน 

        เงินสดรับคืนจากการลดทุนในบริษทัยอ่ย -                     -                     80,000 -                     

        เงินสดจ่ายเพื�อซื�อบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดที�ไดม้า -                     -                     -                     (40,500)

        เงินสดจ่ายเพื�อซื�อตราสารทุนหรือตราสารหนี�ของกิจการอื�น -                     (20,580) -                     -                     

        เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอื�นหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 363                     (39,420) (32,000) (18,000)

        เงินสดรับชาํระคืนจากเงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอื�น

            หรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั -                     -                     10,000 -                     

        เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (279) (51) (271) (47)

        ดอกเบี�ยรับ (1) 392 3,746                  555 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 83 (59,659) 61,475 (57,992)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 

        เงินสดจ่ายเพื�อชาํระเงินกูย้มื (44,012) -                     (58,000) -                     

        เงินสดที�ผูเ้ช่าจ่ายเพื�อลดจาํนวนหนี� สินซึ�งเกิดขึ�นจากสัญญาเช่า

           ทางการเงิน (371) (81) (371) (81)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (44,383) (81) (58,371) (81)

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ (32,006) (60,715) (1,093) (63,141)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 53,556 213,059 9,003 190,685 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัสิ�นงวด 21,550 152,344 7,910 127,544 

การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกบักระแสเงินสดเพิ�มเตมิ

     1. เพื�อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายความถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั�นใน

          ตั�วสัญญาใชเ้งินซึ�งกาํหนดรับคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน

     2.ในระหวา่งงวด 2562 บริษทัไดซื้�อยานพาหนะจาํนวน 1 คนั โดยการทาํสัญญาเช่าทางการเงินจาํนวน 0.89 ลา้นบาท

     3. ในงบการเงินรวม ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 บริษทัยอ่ยไดโ้อนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้จาํนวน 19 ลา้นบาท ไปเป็นเงินลงทุนในบริษทัอื�น จาํนวน  9.82 

          ลา้นบาท และเงินใหกู้ย้มืระยะยาวอื�น จาํนวน 9.18 ลา้นบาท

               (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

                             (  นายพพิทัธ์  วริิยะเมตตากลุ  ) (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี� 9



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

วนัที ่31 มนีาคม 2562 

 

 

(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ        (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ 

               (  นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากลุ  )                                                              (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )  10 

 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

การจดทะเบียน : บริษัทฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขท่ี 

0107548000587 เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2548 

ท่ีตั้งบริษทั สาํนกังานใหญ่ : 405 ซอย 13 ถนนบอนดส์ตรีท ตาํบลบางพดู อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

ท่ีตั้งโครงการพลงังานแสงอาทิตย ์

บริษทั แห่งท่ี 1 : เลขท่ี 242/1 หมู่ท่ี 4 ตาํบลพฒันานิคม อาํเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี 

บริษทัยอ่ย แห่งท่ี 1 : 350-351 ตาํบลคลองม่วง อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 

บริษทัยอ่ย แห่งท่ี 2 : ตาํบลสระขวญั อาํเภอเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ 

ประเภทธุรกิจ : พฒันาธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์

2. นโยบายการบัญชี 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชส้าํหรับการจดัทาํงบ 

การเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง 

2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี     

1 มกราคม 2562 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมี

รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ การ

ปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการให ้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าวส่วนใหญ่ไม่มี

ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การ

เปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15   เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15  ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน

การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้

การตีความมาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ - รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกับบริการ

โฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13  เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

(ปรับปรุง 2560)  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

 (ปรับปรุง 2560)  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 (ปรับปรุง 2560)  

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสญัญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยูใ่น

ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนสําหรับการรับรู้รายไดท่ี้

เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมี

สิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

พิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐาน

และการตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
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ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกับการจัดประเภทและการวดัมูลค่า

เคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 

ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวธีิการคาํนวณการ

ดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการ

บญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติั

ทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํ

มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

3.   เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิรวม 

3.1  งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั  (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

                อตัราร้อยละของการถือหุ้น 

                ณ วนัที ่31  ณ วนัที ่31 

ช่ือบริษัท   ประเภทธุรกจิ   มนีาคม 2562   ธันวาคม 2561 

บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นทางตรง 

บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี ่

จาํกดั 

ริ เร่ิม และพัฒ น าโค รงการท่ี เก่ี ยวกับ

พลังงาน และลงทุนในกิจการพลังงาน

ไฟฟ้า   

99.99 

  

99.99 

บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี 

จาํกดั 

พฒันาธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
 

99.99 
 

99.99 

บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี 

จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าจาก

แสงอาทิตย ์  

99.99 

 

99.99 

บริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมถือโดยบริษัท เอ ซี ด ีเอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 

บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ 

จาํกดั   

ผลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าจาก

แสงอาทิตย ์   

29.40 

  

29.40 

บริษทั เวนตุส โซลาร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าจาก

แสงอาทิตย ์   

49.00 

  

49.00 
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3.2  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมี

สิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนและสามารถใชอ้าํนาจในการสัง่การกิจกรรมท่ี

ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

3.3 บริษทัฯ นาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ มีอาํนาจในการควบคุม

บริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯ ส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

3.4 ยอดคงคา้งและรายการบญัชีระหวา่งกนัของบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ และยอดเงิน

ลงทุนในบริษทัยอ่ยในบญัชีของบริษทัฯไดต้ดักบัส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยในการจดัทาํงบการเงินรวม 

3.5 งบการเงินรวมน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนั   สําหรับรายการบญัชีเหมือนกนั  หรือเหตุการณ์ทาง

บญัชีท่ีคลา้ยคลึงกนั 

การรวมงบการเงนิของบริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯ และบริษัทย่อยมสัีดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่ากึง่หนึ่ง 

ฝ่ายบริหารไดพิ้จารณาวา่บริษทัฯ  และบริษทั  เอ  ซี  ดี  เอน็เนอร์ยี ่ จาํกดั  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยมีอาํนาจควบคุมอาํนาจใน 

บริษทั  เอสเค  วนั  เพาเวอร์ จาํกดั และบริษทั เวนตุส โซลาร์ จาํกดั  ถึงแมว้่าจะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษทั

ดงักล่าว    ดว้ยสัดส่วนเพียงร้อยละ 29.40 และร้อยละ 49 ตามลาํดบั เน่ืองจากบริษทัฯ และบริษทัย่อยสามารถสั่งการ

กิจกรรมท่ีสาํคญัของบริษทัดงักล่าวได ้นอกจากผูถื้อหุ้นอ่ืนในบริษทัทั้ง 2 แห่ง ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายยอ่ย ๆ เท่านั้น ดงันั้น 

จึงถือวา่บริษทั ทั้ง 2 แห่งเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจการและตอ้งนาํมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทั

และบริษทัยอ่ยมีอาํนาจ ควบคุมในกิจการดงักล่าว 

4.   เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

 ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

เงินสด 44  133  26  56 

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 4,587  272  20  10 

เงินฝากธนาคาร – ออมทรัพย ์ 16,906  53,138  7,864  8,937 

เงินฝากประจาํไม่เกิน 3 เดือน 13  13  -  - 

รวม 21,550  53,556  7,910  9,003 

 

 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

วนัที ่31 มนีาคม 2562 

 

 

(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ        (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ 

               (  นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากลุ  )                                                              (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )  14 

 

5.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

 ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

ลูกหน้ีการคา้ 38,518  47,296  31,509  31,354 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (29,188)  (29,908)  (29,188)  (29,218) 

ลูกหนีก้ารค้า – สุทธิ 9,330  17,388  2,321  2,136 

ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน        

     - ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 1,536  1,031  732  599 

     - ภาษีนิติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 1,030  979  552  544 

     - ลูกหน้ีกรมสรรพากร 42,130  43,467  6,781  6,861 

     - อ่ืนๆ 12,747  553  1,127  355 

รวมลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 57,443  46,030  9,192  8,359 

ลูกหนีก้ารค้า – กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั -  -  100  915 

ลูกหนีห้มนุเวยีนอ่ืน – กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั -  2,455  4,026  3,282 

รวม 66,773  65,873  15,639  14,692 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระ

โดยนบัจากวนัท่ีครบกาํหนดชาํระ ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

 ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 9,330  17,388  2,321  2,136 

เกินกาํหนดชาํระ        

     มากกวา่ 12 เดือน 29,188  29,908  29,188  29,218 

รวม 38,518  47,296  31,509  31,354 

 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

วนัที ่31 มนีาคม 2562 

 

 

(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ        (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ 

               (  นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากลุ  )                                                              (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )  15 

 

6.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

 ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

ลูกหน้ีเงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดิน 46,000  46,000  46,000  46,000 

เงินประกนัเพ่ือศึกษาโครงการ 35,000  35,000  35,000  35,000 

รวม 81,000  81,000  81,000  81,000 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (81,000)  (81,000)  (81,000)  (81,000) 

ลูกหนีเ้งนิมดัจาํและเงนิประกนัโครงการ -  -  -  - 

ลูกหนีเ้งนิมดัจาํค่าซ้ือทีด่นิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  บริษทัฯ มีลูกหน้ีเงินมดัจาํ จาํนวน 46 ลา้นบาท  เป็นลูกหน้ีท่ีเกิด

จากการโอนสิทธิเงินมดัจาํค่าท่ีดินให้แก่บริษทัแห่งหน่ึง ซ่ึงครบกาํหนดชาํระในเดือนมิถุนายน 2558 บริษทัดงักล่าวไม่

สามารถชาํระหน้ีไดต้ามกาํหนด และไดมี้การเจรจากบับริษทัฯ เพ่ือขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการชาํระคืน โดยจะผ่อน

จ่ายเป็นงวดพร้อมทั้งดอกเบ้ียตามท่ีตกลงร่วมกนั จนถึงปัจจุบนับริษทัฯ ยงัไม่ไดรั้บชาํระในปี 2558 บริษทัฯ จึงไดบ้นัทึก

ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญทั้งจาํนวนและในปี 2559 ไดฟ้้องร้องดาํเนินคดี ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล 

เงนิประกนัเพ่ือศึกษาโครงการ 

บริษทั 

เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2558 บริษทัฯ ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงกบัเจา้ของโครงการรายหน่ึงเพ่ือศึกษาโครงการอาคารพกั

อาศัยให้เช่า ท่ีจังหวดัเชียงใหม่ และเม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2558 บริษทัฯได้จ่ายเงินประกันสําหรับโครงการดังกล่าว

จาํนวน 35 ลา้นบาท ซ่ึงตามขอ้ตกลงหากบริษทัฯ ไม่ประสงค์จะร่วมลงทุน เจ้าของโครงการจะตอ้งคืนเงินประกัน

ทั้ งหมด  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2559 ท่ีประชุมมีมติไม่ร่วมลงทุนใน

โครงการดังกล่าว และบริษัทฯ  ได้ฟ้องร้องดําเนินคดีเรียกคืนเงินประกัน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ  จึงบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญทั้งจาํนวน ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล 

 

 

 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

วนัที ่31 มนีาคม 2562 

 

 

(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ        (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ 

               (  นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากลุ  )                                                              (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )  16 

 

7.  ต้นทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

 ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

ตน้ทุนค่าท่ีดิน 40,408  38,491  3,378  22,280 

ตน้ทุนอาคารและอ่ืนๆ 71,824  77,372  24,784  6,464 

รวม 112,232  115,863  28,162  28,744 

หกั ค่าเผื่อจากการลดมูลค่า (4,537)  (4,537)  (4,537)  (4,537) 

สุทธิ 107,695  111,326  23,625  24,207 

การเปล่ียนแปลงของตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

และ 2561 ดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2562  2561  2562  2561 

คงเหลือ ณ ตน้งวด 111,326  211,822  24,207  64,525 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด -  185  -  185 

ลดลงจากการขายหอ้งชุดระหวา่งงวด (3,631)  (4,898)  (582)  (566) 

คงเหลือ ณ ส้ินงวด 107,695  207,109  23,625  64,144 

 

 

 

 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

วนัที ่31 มนีาคม 2562 

 

 

(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ        (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ 

               (  นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากลุ  )                                                              (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )  17 

 

8.  เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ตามรายละเอียด ดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 ทุนเรียกชาํระแลว้  เงินปันผลรับ 

 ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

 ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 86,000  86,000  -  - 

บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 45,000  125,000  -  - 

บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั 14,500  14,500  -  - 

        

(ถือหุน้โดยบริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั)        

บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จาํกดั   100,000  100,000  -  - 

บริษทั เวนตุส โซลาร์ จาํกดั   75,000  75,000  -  - 

บริษทัยอ่ย 

ตามรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2561 ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทใ์หล้ดทุนจด

ทะเบียนจาก 125 ลา้นบาท ( 125,000 หุ้น ) เป็นทุนจดทะเบียน 45 ลา้นบาท (45,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 1,000 บาท ) โดย

ลดทุนจดทะเบียน จาํนวน 80 ลา้นบาท (80,000 หุน้) บริษทัยอ่ยไดน้าํมติลดทุนไปจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้  

เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2562 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สดัส่วนการถือหุ้น (หน่วย :พนับาท) 

  (ร้อยละ) ราคาทุน ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า มูลค่าตามบญัชี 

 31 มี.ค.

2562 

31 ธ.ค. 

2561 

31 มี.ค.

2562 

31 ธ.ค. 

2561 

31 มี.ค.

2562 

31 ธ.ค. 

2561 

31 มี.ค.

2562 

31 ธ.ค. 

2561 

บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 99.99 99.99 86,000 86,000 (11,524) (11,524) 74,476 74,476 

บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 99.99 99.99 55,000 135,000 - - 55,000 135,000 

บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั 99.99 99.99 14,500 14,500 - - 14,500 14,500 

สุทธิ   155,500 235,500 (11,524) (11,524) 143,976 223,976 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ ไดต้ั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง จาํนวน 11.52 ลา้นบาท 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

วนัที ่31 มนีาคม 2562 

 

 

(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ        (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ 

               (  นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากลุ  )                                                              (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )  18 

 

9.  เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เงินลงทุนระยะอ่ืน ประกอบด้วย เงินลงทุนในหุ้นสามญัของ

บริษทัอ่ืน ดงัต่อไปน้ี 

 ทุนเรียกชาํระแลว้  สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ 

 (หน่วย : พนับาท)  (ร้อยละ) 

 ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

 ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

บริษทั ภูเก็ตเพนนินซูลา จาํกดั 600,000  600,000  20.00  20.00 

บริษทั ออร่า ดรีม จาํกดั 500,000  500,000  9.00  9.00 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

 ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

ราคาทุนเงินลงทุน        

     บริษทั ภูเก็ตเพนนินซูลา จาํกดั 140,000  140,000  140,000  140,000 

     บริษทั ออร่า ดรีม จาํกดั 45,000  45,000  45,000  45,000 

รวม 185,000  185,000  185,000  185,000 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (152,915)  (152,915)  (152,915)  (152,915) 

สุทธิ 32,085  32,085  32,085  32,085 

 

 

 

 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

วนัที ่31 มนีาคม 2562 

 

 

(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ        (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ 

               (  นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากลุ  )                                                              (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )  19 

 

10. ลูกหนีค่้าสินทรัพย์ในบริษัทย่อย 

  (หน่วย : พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

ลูกหน้ีค่าสินทรัพยใ์นบริษทัยอ่ย     -  39,525 

หกั ส่วนของลูกหน้ีค่าสินทรัพยใ์นบริษทัยอ่ยท่ีครบกาํหนดรับชาํระภายใน 1 ปี  -  - 

หกั หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น     -  (39,525) 

รวม     -  - 

ในระหว่างงวด 2561 บริษทัฯ ได้ทาํสัญญาซ้ือทรัพยสิ์นกบับริษทัย่อย ตามหมายเหตุ 16 และได้นําค่าขายสินทรัพย์

ดงักล่าว มาหักกบัหน้ีสินระยะยาวท่ียงัคา้งระหวา่งกนั จาํนวน 39.53 ลา้นบาท คงเหลือ จาํนวน 1.92 ลา้นบาท บริษทัฯ 

ไดบ้นัทึกเป็นเจา้หน้ีไวใ้นงบการเงิน 

11. เงนิให้กู้ยืมระยะยาว 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

 ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -  -  117,000  90,000 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 68,850  68,850  203,500  208,500 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,692  6,055  -  - 

รวม 74,542  74,905  320,500  298,500 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 

บริษทั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯ มีเงินให้กู้ยืมแก่บริษทัย่อยและบริษัทย่อยทางออ้ม 4 แห่งจาํนวน 13.5 ล้านบาท 

จาํนวน 90 ลา้นบาท จาํนวน 190 ลา้นบาท และ จาํนวน 27 ลา้นบาท ตามลาํดบั อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.5 – 5 ต่อปี โดย 

เงินกู ้13.5 ลา้นบาท กาํหนดชาํระคืนทั้งหมดภายใน 10 ปี นบัจากวนัท่ีทาํสญัญา (วนัท่ี 19 มีนาคม 2561) 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

วนัที ่31 มนีาคม 2562 
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เงินกู ้90 ลา้นบาท กาํหนดชาํระคืนทั้งหมดภายใน 3 ปี นบัจากวนัท่ีในสญัญา (วนัท่ี 20 มิถุนายน 2561)   

เงินกู ้195 ลา้นบาท กาํหนดชาํระคืนทั้งหมดภายใน 10 ปี นบัจากวนัท่ีในสญัญา (วนัท่ี 20 กนัยายน 2561) 

เงินกู ้27 ลา้นบาท กาํหนดชาํระคืนทั้งหมด นบัแต่วนัท่ี 8 มกราคม 2562 เป็นตน้ไปจนกวา่จะครบถว้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางออ้ม 3 แห่งจาํนวน 13 ลา้นบาท  

จาํนวน 90 ลา้นบาท และ 195 ลา้นบาท ตามลาํดบั อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.5-5 ต่อปี โดย 

เงินกู ้13 ลา้นบาท กาํหนดชาํระคืนภายใน 10 ปี นบัจากวนัท่ีทาํสญัญา (วนัท่ี 19 มีนาคม 2561) 

เงินกู ้90 ลา้นบาท กาํหนดชาํระคืนทั้งหมดภายใน 3 ปี นบัจากวนัท่ีในสญัญา (วนัท่ี 20 มิถุนายน 2561)   

เงินกู ้195 ลา้นบาทชาํระคืนทั้งหมดภายใน 10 ปี นบัจากวนัท่ีในสญัญา ( วนัท่ี 20 กนัยายน 2561 ) 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัยอ่ย 

ณ  วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัยอ่ยมีเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 แห่ง จาํนวนเงินรวม 68.85 ลา้นบาท โดย 

แห่งท่ี 1 :  ออกเป็นตัว๋สัญญาใช้เงินจาํนวน 2 ฉบบั รวม 30.60 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7 ต่อปี โดยฉบับท่ี 1 

จาํนวน 9.18 ลา้นบาท ซ่ึงไดรั้บการโอนสิทธิในตัว๋สัญญาใชเ้งินจากบุคคลอ่ืน และฉบบัท่ี 2 จาํนวน 21.42 

ลา้นบาท ครบกาํหนดเม่ือทวงถามหรือครบกาํหนดระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 และนบั

จากวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 ตามลาํดบั แลว้แต่อยา่งใดจะถึงกาํหนดก่อน 

แห่งท่ี 2 :  เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2561 บริษัทย่อยได้ทําบันทึกข้อตกลง 3 ฝ่ายเพ่ือลงทุนในโครงการพลังงาน

แสงอาทิตยก์บับริษทั 2 แห่ง ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินมดัจาํเพ่ือประกนัการชาํระค่าหุ้นจาํนวน 61.75 ลา้น

บาท และให้กูย้ืมอีกจาํนวน 38.25 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี กาํหนดชาํระคืนกูภ้ายใน 2 ปี นับ

จากวนัท่ีทาํสัญญา (วนัท่ี 25 มิถุนายน 2561) รวมทั้งส้ินจาํนวน 100 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวคํ้ าประกนั

โดยจาํนวนหุน้บุริมสิทธิมูลค่า 38.20 ลา้นบาท ท่ีผูกู้ถื้ออยูใ่นบริษทัผูใ้หกู้ ้

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการอ่ืน 

เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2561 บริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาให้กูย้ืมเงินกบัสหกรณ์แห่งหน่ึง เพ่ือซ้ือท่ีดินสาํหรับท่ีตั้งโครงการ

พลงังานไฟฟ้าแสงอาทิตย ์โดยบริษทัยอ่ยไดรั้บโอนสิทธ์ิเรียกร้องในลูกหน้ีเงินกูย้ืมดงักล่าว จากผูไ้ดรั้บสิทธ์ิใชท่ี้ดิน

รายเดิม โดยมีหน้ีตามบญัชีคงเหลือ ณ วนัท่ีไดรั้บโอนจาํนวน 6.90 ลา้นบาท ตามสญัญากาํหนดใหผู้กู้จ่้ายชาํระเป็นเวลา 

60 เดือน ในอตัราเดือนละ 121,092.43 บาท 

 

 

 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

วนัที ่31 มนีาคม 2562 
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12. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

รายการเคล่ือนไหวทางบญัชีอยา่งยอ่ สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

  (หน่วย : พนับาท) 

   งบการเงินรวม / 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

ตามวธีิราคาทุน    

มูลค่าตามบญัชี ณ ตน้งวด   110,684 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด   - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด   (951) 

มูลค่าตามบัญชี ณ ส้ินงวด   109,733 

13. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเคล่ือนไหวทางบญัชีอยา่งยอ่ สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

มูลค่าตามบญัชี ณ ตน้งวด 643,896  101,291 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 1,167  1,161 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (7,444)  (1,761) 

มูลค่าตามบัญชี ณ ส้ินงวด 637,619  100,691 

 

 

 

 

 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

วนัที ่31 มนีาคม 2562 
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14. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ่ืน 

รายการเคล่ือนไหวทางบญัชีอยา่งยอ่ สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

มูลค่าตามบญัชี ณ ตน้งวด 35,732  29 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (387)  (5) 

มูลค่าตามบัญชี ณ ส้ินงวด 35,345  24 

15. เงนิกู้ยืมระยะส้ัน 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

 ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

เงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ย 300  300  -  18,000 

เงินกูย้มืจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  40,000  -  40,000 

รวม 300  40,300  -  58,000 

บริษทั 

ในระหวา่งงวด 2562 บริษทัฯ ไดช้าํระคืนเงินกูย้ืมจากบริษทัยอ่ยและจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัแลว้ รวมเป็นจาํนวนเงิน 

58 ลา้นบาท 

บริษทัยอ่ยทางออ้ม 

บริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึงไดกู้ย้มืเงินจากผูถื้อหุน้รายหน่ึงจาํนวน 300,000 บาท โดยจะจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 

 

 

 

 

 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

วนัที ่31 มนีาคม 2562 
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16. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯ มีเงินกูย้ืมคงเหลือจาํนวน 9 ลา้นบาท จากสัญญากูย้ืมเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 โดย

บริษทัยอ่ยทางออ้มไดท้าํสญัญากูย้มืเงินจากผูถื้อหุน้รายหน่ึง จาํนวน 12 ลา้นบาท โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีร้อยละ 5 

ต่อปี ไม่มีหลกัประกนัและมีกาํหนดการชาํระภายใน 10 ปี  

17. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

 ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 200,550  204,600  -  - 

ค่าธรรมเนียมในการจดัการเงินกูย้มืรอตดัตาม

วธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (961) 
 

(999)  -  - 

หกั ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายใน 1 ปี (16,055) 
 

(16,053)  -  - 

สุทธิ 183,534  187,548  -  - 

บริษทัยอ่ยทางออ้ม 

เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2561 บริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญากูย้มืเงินจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง วงเงิน 210 ลา้นบาท เพ่ือ

นาํมาชาํระค่าซ้ือโครงการพลงังานไฟฟ้าแสงอาทิตยจ์ากบริษทัแห่งหน่ึง โดยเงินกูย้ืมดงักล่าวมีค่าธรรมเนียมในการ

จดัการกูย้ืมอตัรา 0.5% ของเงินกู ้ดอกเบ้ียอตัราดอกเบ้ีย 5 ปีแรก คิดร้อยละ MLR-1.50 ต่อปี  ปีถดัไปคิดอกเบ้ียร้อยละ  

MLR-1.25 ต่อปี กาํหนดใหช้าํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน สาํหรับเงินตน้กาํหนดใหช้าํระเป็นงวดรายเดือน จาํนวน 143 งวด 

เร่ิมงวดแรก เดือนกนัยายน 2561 ดว้ยจาํนวนเงินท่ีแตกต่างกนัโดยงวดท่ี 1 ถึง งวดท่ี 24 งวดละ 1.35 ลา้นบาท , งวดท่ี 25 

ถึง งวดท่ี 60 งวดละ 1.40 ลา้นบาท , งวดท่ี 61 ถึง งวดท่ี 108 งวดละ 1.50 ลา้นบาท , งวดท่ี 109 ถึง งวดท่ี 142 งวดละ 

1.50 ลา้นบาท และงวดท่ี 143 ชาํระส่วนท่ีเหลือทั้งหมดเงินกูย้ืมดงักล่าวคํ้าประกนัโดยส่ิงปลูกสร้าง ชุดผลิตไฟฟ้าและ

อุปกรณ์ และสิทธ์ิเหนือท่ีดินในโครงการพลงังานแสงอาทิตย ์เงินฝากธนาคารและหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิของ

บริษทัท่ีถือโดยบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2562 บริษทัฯไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง วงเงิน 180 ลา้นบาท เพ่ือ

นาํไปใชส้นบัสนุนโครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 5 เมกะวตัต ์ประเภทโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้ง

บนพ้ืนดิน โดยเงินกูย้ืมดงักล่าวมีค่าธรรมเนียมในการจดัการกูย้ืมอตัรา 0.25  ของเงินกูแ้ละคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 

BBL's  MLR-2.15 ต่อปี  ซ่ึงในวนัทาํสัญญา BBL's  MLR เท่ากบัร้อยละ 6.25 ต่อปี กาํหนดใหช้าํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 

สาํหรับเงินตน้กาํหนดใหช้าํระภายใน 10 ปี นบัแต่วนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรกงวด (ณ วนัท่ีในสญัญายงัไม่เบิกเงินกู)้ ใหจ่้ายเงิน

ตน้เป็นงวดรายเดือน จาํนวน 120 งวด เร่ิมงวดแรกในเดือนท่ีเบิกเงินกูโ้ดย งวดท่ี 1 ถึง งวดท่ี 119 งวดละ 1.84 ลา้นบาท  

งวดท่ี 120 ชาํระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด เงินกูย้ืมดงักล่าวคํ้าประกนัโดยส่ิงปลูกสร้างชุดผลิตไฟฟ้าและอุปกรณ์ และสิทธ์ิ

เหนือท่ีดินในโครงการพลงังานแสงอาทิตย ์(หมายเหตุ 6) หุ้นท่ีบริษทัออกและจาํหน่ายทั้งหมดจาํนวน 750,000 หุ้น   

เงินฝากธนาคารและสิทธิในการรับเงินตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าและคํ้าประกนัโดยบริษทัใหญ่  

18. รายการบญัชีกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัฯ  มีรายการบญัชีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอยา่งมีสาระสําคญั กิจการเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการมีผูถื้อหุ้นและ/

หรือกรรมการกลุ่มเดียวกนั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของบริษทั ส่วนหน่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง

กนั ดงันั้นงบการเงินไดร้วมผลของรายการดงักล่าว โดยใชน้โยบายกาํหนดรายการท่ีเป็นปกติทางธุรกิจกบักิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัเช่นเดียวกบัท่ีคิดกบัลูกคา้รายอ่ืน 

กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั บริษทัยอ่ยและกรรมการร่วมกนั 

บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั บริษทัยอ่ยและกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั บริษทัยอ่ยและกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จาํกดั บริษทัยอ่ยทางออ้มและกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เมทลิงค ์อินโฟ จาํกดั ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิในบริษทัยอ่ยทางออ้ม 

บริษทั เวนตุส โซล่าร์ จาํกดั บริษทัร่วมของบริษทัยอ่ย 

บริษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิในบริษทัยอ่ยทางออ้ม 

บริษทั นอร์ติส เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั ผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ยทางออ้ม 

นายพิชิต   วริิยะเมตตากลุ ผูถื้อหุน้ใหญ่ 
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บริษทัมีนโยบายการกาํหนดราคา ดงัน้ี 

ลกัษณะรายการค้า นโยบายการกาํหนดราคา 

รายไดค้่าเช่าและบริการ ใชร้าคาตามสญัญาท่ีตกลงกนั 

เงินใหกู้ย้มื อตัราร้อยละ 4.5-7 ต่อปี 

เงินกูย้มื อตัราร้อยละ 3-5 ต่อปี 

รายการบญัชีท่ีเป็นสาระสาํคญัระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

ลูกหนีก้ารค้า        

     บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั     100  100 

รวม     100  100 

        

ลูกหนีห้มนุเวยีนอ่ืน        

     บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั     -  815 

รวม     -  815 

        

เจ้าหนีก้ารค้า        

     บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั     -  54 

     บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั     1,859  1,924 

รวม     1,859  1,978 
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 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  

ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 

2562 

บริษัท เอสเค วนั เพาเวอร์ จาํกดั        

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 13,500  -  -  13,500 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 20  167  -  187 

รวม 13,520  167  -  13,687 

บริษัท เอ ซี ด ีเอน็เนอร์ยี ่จาํกดั        

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 90,000  -  -  90,000 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 2,392  1,110  (506)  2,996 

รวม 92,392  1,110  (506)  92,996 

บริษัท เวนตุส โซลาร์ จาํกดั 
    

   

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 195,000  -  (5,000)  190,000 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 745  2,128  (2,164)  709 

รวม 195,745  2,128  (7,164)  190,709 

บริษัท เจ.อ ีโซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั        

ดอกเบ้ียคา้งรับ 65  -  (65)  - 

รวม 65  -  (65)  - 

บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี ้จาํกดั        

เงินกูย้มืระยะสั้น 18,000  -  (18,000)  - 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 229  18  (247)  - 

รวม 18,229  18  (18,247)  - 
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 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  

ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 

2562 

บริษัท เมทลงิค์ อนิโฟ จาํกดั        

เงินกูย้มืระยะยาว 30,600  -  -  30,600 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 1,920  528  -  2,448 

รวม 32,520  528  -  33,048 

บริษัท แอสโทรเนอร์จ ีโซลาร์ (ไทยแลนด์ ) 

จาํกดั 
   

 
   

เงินกูย้มืระยะสั้น 38,250  -  -  38,250 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 534  472  -  1,006 

รวม 38,784  472  -  39,256 

นายพชิิต   วริิยะเมตตากลุ 
    

   

เงินกูย้มืระยะสั้น 40,000  -  (40,000)  - 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 162  104  (266)  - 

รวม 40,162  104  (40,266)  - 
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รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายกบักิจการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีสาระสําคญัรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับงวด

สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561  มีดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

บริษัท เอ ซี ด ีเอน็เนอร์ยี ่จาํกดั        

รายได-้ค่าเช่า -  -  60  60 

ดอกเบ้ียรับ -  -  1,110  - 

บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี ้จาํกดั 
    

   

รายได-้ค่าเช่า -  -  60  60 

รายได-้ค่าบริการ -  -  300  280 

ดอกเบ้ียจ่าย -  -  18  - 

บริษัท เจ.อ ีโซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั 
    

   

รายได-้ค่าเช่า -  -  -  180 

ดอกเบ้ียรับ -  -  -  530 

บริษัท เอสเค วนั เพาเวอร์ จาํกดั 
    

   

ดอกเบ้ียรับ -  -  167  - 

บริษัท เวนตุส โซลาร์ จาํกดั 
    

   

ดอกเบ้ียรับ -  -  2,128  - 

นายพชิิต   วริิยะเมตตากลุ 
    

   

ดอกเบ้ียจ่าย -  -  266  - 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
    

   

ผลประโยชน์ระยะสั้น 3,143  2,450  2,743  2,450 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน -  -  -  - 

รวม 3,143  2,450  2,743  2,450 
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19. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียด 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญั

ของบริษทั (1,035) 
 

9,427  (2,862)  9,850 

จาํนวนหุน้สามญัโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั 818,025  715,021  818,025  715,021 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท:หุ้น) (0.001)  0.013  (0.003)  0.014 

20. ทุนเรือนหุ้น 

 ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดจ้ดทะเบียน

เพ่ิมทุนโดยการออกหุ้นสามญั จาํนวน 8.5 ลา้นหุ้น  มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (จาํนวน 85 ลา้นบาท) ทาํให้ทุนจดทะเบียน 

เพ่ิมเป็นจาํนวน 135 ลา้นบาท และนาํมติเพ่ิมทุนไปจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 

โดยไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นเพ่ิมทุนบางส่วนหุ้นละ 3 บาท และนอกจากน้ียงัไดเ้รียกชาํระค่าหุน้ของทุนจดทะเบียนเดิมให้

เตม็มูลค่าหุน้อีกจาํนวน 15 ลา้นบาท (4 ลา้นหุน้ๆ ละ 3.75 บาท) 

21. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วน

งานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ และ

บริษทัยอ่ยคือ กรรมการผูจ้ดัการของบริษทั 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีรายไดห้ลกัจาก 3 ประเภทธุรกิจ โดยขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามประเภทธุรกิจ สาํหรับงวด

สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์  ธุรกิจใหเ้ช่าและบริการ  

ธุรกิจผลิตพลงังานจาก

แสงอาทิตย ์  รวม 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 4.25  6.27  3.49  2.08  23.88  2.27  31.62  10.62 

หกั ตน้ทุนขายและบริการ (3.63)  (4.90)  (2.89)  (1.97)  (9.34)  (0.64)  (15.86)  (7.51) 

กาํไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 0.62  1.37  0.60  0.11  14.54  1.63  15.76  3.11 

รายไดอ่ื้น             1.18  20.03 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย             (1.34)  (1.04) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             (10.17)  (12.66) 

ตน้ทุนทางการเงิน             (2.53)  (0.01) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้             -  - 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ             2.90  9.43 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์  ธุรกิจใหเ้ช่าและบริการ  

ธุรกิจผลิตพลงังานจาก

แสงอาทิตย ์  รวม 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

สินทรัพยถ์าวร 43.87  48.91  -  -  629.45  69.80  673.32  118.71 

สินทรัพยถ์าวร-ใหเ้ช่า -  -  109.73  74.91  -  -  109.73  74.91 

สินทรัพยอ่ื์น -  -  -  -  -  -  307.43  486.24 

สินทรัพยร์วม 43.87  48.91  109.73  74.91  629.45  69.80  1,090.48  679.86 
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22. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงนิ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย และจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามสัญญา 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพ่ือการเก็งกาํไรหรือเพ่ือการคา้ 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มืและเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินในอตัราดอกเบ้ียลอยตวั ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงข้ึนลงตาม 

สภาวะตลาดและอาจก่อให้เกิดความเส่ียงอตัราดอกเบ้ียสูงข้ึนขอ้มูลเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 

17 ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง

กนั อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากบริษทั และบริษทัยอ่ยมีเงินกูย้ืมเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ดงันั้น บริษทัจึงไม่มีความเส่ียงจาก

การผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียดงักล่าว 

มูลค่ายุตธิรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงนิ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยใชว้ธีิและขอ้สมมติฐานดงัต่อไปน้ี ในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

-  เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะยาว แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบแสดง

ฐานะการเงิน 

-  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน   แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

-  เงินให้กูย้ืม แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินตามจาํนวนเงินท่ีแสดง

ในงบแสดงฐานะการเงิน 

-  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน มูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ แสดงตามจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

-  เงินกู้ยืมระยะสั้ นและเงินกู้ยืมระยะยาว  ซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ียลอยตวั  และบางส่วนมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี  ท่ีมีอตัรา

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาดเงินปัจจุบนั ราคาตามบญัชีมีจาํนวนเท่ากบัมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ 
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23.  การบริหารจดัการทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสําคญัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ี

เหมาะสมและการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทั และบริษทัยอ่ย มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนสรุปไดด้งัน้ี 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

 ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 0.26  0.32  0.02  0.10 

24.  สิทธิประโยชน์จากการได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน 

วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีสําคญัของบริษทั  และบริษทัย่อย คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ี

เหมาะสมและการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

บริษทัและบริษทัยอ่ยทางออ้ม 2 แห่งไดรั้บสิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการส่งเสริม

การลงทุน ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์จาํนวน 3 ฉบบัโดยไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรดงัน้ี 

         - ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั  

         - ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล สําหรับกาํไรสุทธิท่ีได้รับจากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็น

ระยะเวลา 8 ปี  นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น   กรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหวา่งเวลาท่ี

ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล กิจการจะไดรั้บอนุญาตให้นาํผลขาดทุนประจาํปีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งเวลานั้น ไปหัก

ออกจากกาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลงัระยะเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล มีกาํหนดระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่

วนัพน้กาํหนดเวลานั้น 

ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงลงทุนอยา่งเคร่งครัด 

เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัยอ่ยไดรั้บหนงัสือแจง้อนุมติัให้โอนกิจการพร้อมสิทธิประโยชน์จากการไดรั้บบตัร

ส่งเสริมการลงทุน  ใหแ้ก่ผูรั้บโอน (บริษทัใหญ่) โดยไดรั้บการอนุมติัการโอนสิทธิดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ี 21 มกราคม 2562 
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25.  ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อย  มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคต

เก่ียวกบัสญัญาเช่าและ บริการอ่ืน จาํนวนเงินรวม 10.31 ลา้นบาท และจาํนวน 9.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดท้าํสัญญากบัคู่สัญญาหลายรายเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงสิทธิในการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตยด์งัน้ี  

บริษทั 

เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2561 บริษทัฯไดท้าํขอ้ตกลง 3 ฝ่ายระหวา่งบริษทัฯ(ผูรั้บโอน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(คู่สัญญา) 

และบริษทัยอ่ย (ผูโ้อน) แกไ้ขเพ่ิมเติมในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าสาํหรับซ้ือไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์

ติดตั้งบนหลงัคาเพ่ือโอนสิทธิและหนา้ท่ีตามสญัญาทั้งหมดให้แก่บริษทัฯ และเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 บริษทัฯได้

ซ้ือสินทรัพยโ์ครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยจ์ากบริษทัใหญ่ในราคาตามบญัชีสุทธิ 38.74 ลา้นบาท  

ตามหมายเหตุ 13 เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2562 และไดรั้บการอนุมติัให้โอนสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการส่งเสริมการ

ลงทุนให้แก่บริษทัใหญ่ ตามหมายเหตุ 24 ในการโอนโครงการดงักล่าว  บริษทัฯ  ไดน้าํหน้ีคา้งชาํระท่ีมีต่อกนัจากการ

ซ้ือโครงการท่ีเคยเกิดข้ึนในงวด 2560 ตามหมายเหตุ 10 ให้ถือเป็นการชําระค่าซ้ือสินทรัพยใ์นโครงการท่ีเกิดข้ึน

บางส่วนท่ีเหลือบนัทึกเป็นเจา้หน้ี บริษทัยอ่ยจาํนวน 1.92 ลา้นบาทไวใ้นงบการเงิน  

บริษทั 

ในปี 2560 บริษทัยอ่ยไดซ้ื้อกิจการพลงังานแสงอาทิตยจ์ากกลุ่มกิจการแห่งหน่ึงและซ้ือหุน้ในบริษทัยอ่ยในกลุ่มเดียวกนั

ท่ีไดรั้บสิทธ์จาํหน่ายกระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามสัญญาเลขท่ี    

PV-PEA 0065/2556 ลงวนัท่ี 6 กนัยายน 2556 ท่ี กฟภ. รับซ้ือพลงังานไฟฟ้า 995 กิโลวตัต์ ระยะเวลา 25 ปี เร่ิมตั้งแต่

วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2556 ถึง วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2581 ดว้ยอตัราท่ีกาํหนดไวต้ามปริมาณการผลิตซ่ึงเป็นอตัรา 6.16 บาทต่อ

หน่วยในเดือนพฤศจิกายน 2561 บริษทัยอ่ยไดข้ายโครงการพลงังานไฟฟ้าให้แก่บริษทัฯพร้อมสิทธิต่างๆ บริษทัฯ จึงมี

ขอ้ผกูพนัต่อคู่สญัญาแทนบริษทัยอ่ยต่อไปตามท่ีกล่าวในวรรคขา้งตน้ 

บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ี 1  

- บริษทัฯไดท้าํขอ้ตกลงแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าสาํหรับการรับซ้ือไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์

กบับริษทัแห่งหน่ึงท่ีไดรั้บสิทธ์ิกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือรับโอนสิทธิในการผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าตาม

เง่ือนไขเดิมท่ีผูโ้อนไดท้าํไวก้บัการไฟฟ้าระยะเวลาโครงการ 25 ปี 
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- บริษทัฯ  ไดท้าํสัญญาให้เป็นผูส้นบัสนุนโครงการดาํเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้ง

บนพ้ืนดินเพ่ือใชสิ้ทธ์ิจากเจา้ของโครงการ โดยบริษทัฯ จะตอ้งจ่ายค่าสนบัสนุนโครงการให้เจา้ของโครงการรายปี  ปี

ละ 3.3 ลา้นบาท โดยชาํระภายหลงัท่ีผูส้นบัสนุนโครงการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าครบ 1 ปี  (กาํหนดชาํระค่าใชสิ้ทธิโดย

แบ่งจ่ายเป็นรายเดือน) บริษทัฯ มีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายเงินสนับสนุนจนส้ินสุดสัญญา (เดือน เมษายน 2584) จาํนวนเงิน

ทั้งส้ิน 76.45 ลา้นบาท 

บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ี 2  

- บริษัทฯ ได้ทําสัญญากับคู่สัญญาหลายรายเก่ียวกับการได้มาซ่ึงสิทธิในการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตยด์งัน้ี 

วนัท่ี 20 มกราคม 2560 ทาํสัญญาเพ่ือซ้ือโครงการไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพ้ืนดินตั้งอยูใ่นสหกรณ์

โคนมปากช่องจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงซ่ึงไดรั้บสิทธ์ิในการขายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่า

ซ้ือขาย จาํนวน 294.99 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2560 บริษทัฯไดท้าํขอ้ตกลงเพ่ิมเติมเพ่ือรับโอนสิทธิในสญัญา

ซ้ือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจากคู่สัญญาเดิม ตามสัญญาการซ้ือขายไฟฟ้าเลขท่ี PVF2-PEA-018/2559 ใน

ปริมาณรับซ้ือพลงังานไฟฟ้าสูงสุด 5.0 เมกะวตัต ์โดยกาํหนดวนัจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์ ภายในวนัท่ี 30 เมษายน

2560 มีระยะเวลา 25 ปี  

เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2560 บริษทัฯ ไดท้าํสญัญาร่วมพฒันาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยก์บัสหกรณ์โคนม

ปากช่อง จาํกดั ซ่ึงเจ้าของโครงการเป็นฝ่ายจดัหาท่ีดินสําหรับเป็นท่ีตั้ งของโครงการ ส่วนบริษทัฯเป็นผูส้นับสนุน

โครงการและทาํสัญญากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และดาํเนินการขอใบอนุญาตและอ่ืนๆ โดยแบ่งปันผลประโยชน์ตาม

ขอ้ตกลงในสญัญา 

เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2561 บริษทัฯ และสหกรณ์โคนม ไดร่้วมกนัทาํสญัญาเพ่ือเช่าท่ีดินกบัเจา้ท่ีดินรายหน่ึงเพ่ือใชเ้ป็น

ท่ีตั้ งโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าเร่ิมตั้ งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2559 ถึงวนัท่ี 1 ธันวาคม 2584 (ฉบับเดิมลงวนัท่ี 14 

กรกฎาคม 2559 ) ระยะเวลาการเช่า 25 ปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ค่าเช่ารวม 38.40 ลา้นบาทโดยสหกรณ์ฯเป็นผูจ่้าย

ชาํระจาํนวน 26.40 ลา้นบาท ชาํระเป็นรายเดือนเดือนละ 88,008 บาท ส่วนบริษทัฯตอ้งจ่ายชาํระ จาํนวนเงินรวม 12.00 

ลา้นบาท  ชาํระเป็นเดือนๆละ 40,008 บาท บริษทัฯ มีภาระตอ้งจ่ายค่าเช่าในอนาคตจนส้ินสุดสญัญา สรุปไดด้งัน้ี 
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  (หน่วย : พนับาท) 

     ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

ภายใน 1 ปี     480  480 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี     2,400  2,400 

มากกวา่ 5 ปี ข้ึนไป     8,002  8,122 

26.  คดคีวาม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดถู้กฟ้องร้องในคดีต่าง ๆ ท่ีมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

บริษทั  

26.1  บริษทัฯ  มีคดีฟ้องร้องจากอดีตพนักงาน 1 ราย  และอดีตกรรมการผูจ้ดัการเรียกร้องค่าเสียหายจากการเลิกจา้งไม่เป็น

ธรรมจาํนวนเงินรวม 22.60 ลา้นบาท อยูร่ะหวา่งพิจารณาของศาล 

26.2  บริษทัฯ ได้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากคู่สัญญาเพ่ือเรียกคืนเงินประกนัหมายเหตุ 6 และเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2559 

บริษทัฯ ไดถู้กคู่สัญญาดงักล่าวฟ้องกลบัเรียกร้องค่าเสียหาย จาํนวน 50 ลา้นบาท ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการพิจารณาของ

ศาลฎีกา  

26.3  บริษทัฯ ถูกผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงฟ้องเรียกร้องเงินค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือ จาํนวน 5 ลา้นบาท  ท่ีบริษทัฯ หัก

ไวส้าํหรับการประกนัความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายสําหรับโครงการอาคารชุดท่ีบริษทัฯ ไดม้าจากการซ้ือหุ้นทั้งหมดใน

บริษัทย่อย  ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ฟ้องแยง้กลับเพ่ือเรียกค่าความเสียหายจากโจทก์ เป็นจํานวนเงิน 44.04 ล้านบาท  

ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล 

27. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ซ่ึงไดก้าํหนดอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติม

กรณีนายจา้งเลิกจา้ง สาํหรับลูกจา้งซ่ึงทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัรา

สุดทา้ย 400 วนั นั้นไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยกฎหมายดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่

วนัท่ี  5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสําหรับโครงการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน บริษทัจะบนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีต

เป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกําไรขาดทุนในงวดท่ีกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคบัใช้ ปัจจุบันบริษัทยงัอยู่ในระหว่างหา

ผลกระทบ 
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28.  การอนุมตังิบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 
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