
 

 

 

 

 

 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

วันท่ี 30 กันยายน 2562 

และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2562 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบ

กระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

แบบยอ่ (“ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล”) ของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยและของเฉพาะบริษทั 

กรีน รีซอร์สเซส จาํกัด (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนําเสนอข้อมูลทาง

การเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็น

ผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบ

ดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการ

ตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทานได ้

สรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่า ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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เร่ืองอ่ืน 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของ  

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

โดยไดเ้สนอรายงานการตรวจสอบซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขลงวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุด              

วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ

กิจการ และงบกระแสเงิน สดรวมและงบกระแสเงิน สดเฉพาะกิจการสํ าห รับ งวดเก้าเดือน ส้ินสุด เดียวกัน ของ                     

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั     

ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ตามรายงานลงวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 โดยให้ขอ้สรุปว่าไม่พบ

ส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง

การเงินระหว่างกาลในสาระสาํคญั  

 

 

 

(นายเจษฎา หงัสพฤกษ)์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3759 

บริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 

 



บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2562

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

30 กนัยายน 2562 31 ธันวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธันวาคม 2561

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

สินทรัพย์ หมายเหตุ "สอบทานแล้ว" "สอบทานแล้ว"

สินทรัพย์หมุนเวยีน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 16,158 53,556 6,642 9,003 

     ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 5, 19 65,861 65,873 18,553 14,692 

     ส่วนของลูกหนี�ค่าสินทรัพยใ์นบริษทัยอ่ยที�ถึงกาํหนด

          รับชาํระภายในหนึ�งปี 10 -                         -                         -                         -                         

     ลูกหนี� เงินมดัจาํและเงินประกนัโครงการ 6 -                         -                         -                         -                         

     ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อขาย 7 103,957 111,326 23,028 24,207 

     สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 342                         -                         298                         -                         

                       รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 186,318                  230,755 48,521                    47,902 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                         -                         164,162 223,976                  

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

     ลูกหนี�ค่าสินทรัพยใ์นบริษทัยอ่ย 10, 19 -                         -                         -                         -                         

     เงินให้กูย้มืระยะยาว 11 94,215 74,905                    334,900 298,500                  

     อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 12 107,799 110,684                  107,799 110,684                  

     ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 622,100 643,896                  96,895 101,291                  

     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 14 34,574 35,732                    18 29                          

     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 187 187                         -                         -                         

     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น

          - เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกนั 6,648 1,711                      -                         -                         

          - สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�นๆ 834 830                         12 12                          

                       รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 898,442                  900,030                  735,871                  766,577                  

รวมสินทรัพย์ 1,084,760               1,130,785               784,392                  814,479                  

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

                              (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )                   (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี� 1



บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ  (ต่อ)

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2562

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

30 กนัยายน 2562 31 ธันวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธันวาคม 2561

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

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ "สอบทานแล้ว" "สอบทานแล้ว"

หนี�สินหมุนเวยีน

     เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น 8,175                      14,485                    3,882                      11,993                    

     เงินกูย้มืระยะสั�น 15 40,000                    40,300                    40,000                    58,000                    

     เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาจะซื�อจะขายและให้เช่า 1,812                      1,579                      425                         191                         

     ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่าการเงินที�ถึงกาํหนด

          ชาํระภายใน 1 ปี 450                         346                         450                         346                         

     ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 17 16,109                    16,053                    -                         -                         

     ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                         33                          -                         -                         

                          รวมหนี�สินหมุนเวยีน 66,546                    72,796                    44,757                    70,530                    

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

     หนี� สินตามสญัญาเช่าการเงิน 378                         210                         378                         210                         

     เงินกูย้มืระยะยาว 16 -                         9,000                      -                         -                         

     เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 17 175,453                  187,548                  -                         -                         

     ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียน

         สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 18 1,048                      1,538                      1,014                      1,528                      

                          รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 176,879                  198,296                  1,392                      1,738                      

                          รวมหนี�สิน 243,425                  271,092                  46,149                    72,268                    

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

                              (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )                   (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี� 2



บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ  (ต่อ)

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2562

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

30 กนัยายน 2562 31 ธันวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธันวาคม 2561

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

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น

     ทุนเรือนหุ้น

          ทุนจดทะเบียน

               หุ้นสามญั 818,024,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 21 818,025                  818,025                  818,025                  818,025                  

          ทุนที�ออกและชําระแล้ว

               หุ้นสามญั 818,024,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 818,025                  818,025                  818,025                  818,025                  

     ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 624,226                  624,226                  624,226                  624,226                  

     กาํไร(ขาดทุน)สะสม

     จดัสรรแลว้ 

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

          ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (705,749) (702,784) (713,842) (709,874)

   องคป์ระกอบอื�นส่วนของผูถื้อหุ้น (1,738) -                         -                         -                         

     รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 744,598                  749,301                  738,243                  742,211                  

     ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 96,737                    110,392                  -                         -                         

                           รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 841,335                   859,693                  738,243                  742,211                  

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,084,760               1,130,785               784,392                  814,479                  

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

                              (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )                   (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี� 3



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กนัยายน 2562

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 4,248                  43,281                -                      -                      

รายไดค่้าเช่าและบริการ 5,868                  2,091                  6,958                  2,671                  

รายไดจ้ากการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 20,905                10,146                1,832                  -                      

รายไดอ้ื�น 4,723                  2,662                  7,094                  4,072                  

โอนกลบัการดอ้ยค่าเงินลงทุน -                      -                      -                      -                      

โอนกลบัหนี�สงสัยจะสูญ 60                       -                      60                       -                      

รวมรายได้ 35,804                58,180                15,944                6,743                  

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 3,041                  30,895                -                      -                      

ตน้ทุนค่าเช่าและบริการ 2,560                  3,027                  2,511                  2,644                  

ตน้ทุนจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 10,005                5,758                  721                     -                      

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 1,270                  9,343                  158                     165                     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 12,559                11,915                9,579                  10,573                

ตน้ทุนทางการเงิน 2,734                  1,484                  321                     128                     

รวมค่าใช้จ่าย 32,169                62,422                13,290                13,510                

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงินได้ 3,635                  (4,242)                 2,654                  (6,767)                 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ -                      (322)                    -                      -                      

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 3,635                  (4,564)                 2,654                  (6,767)                 

               (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� 30 กนัยายน 2562

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั

         ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของ

              ผลประโยชน์พนกังานที�กาํหนดไว้ -                      -                      -                      -                      

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 3,635                  (4,564)                 2,654                  (6,767)                 

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

         ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 2,110                  (5,596)                 2,654                  (6,767)                 

         ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 1,525                  1,032                  -                      -                      

3,635                  (4,564)                 2,654                  (6,767)                 

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

         ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 2,110                  (5,596)                 2,654                  (6,767)                 

         ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 1,525                  1,032 -                      -                      

3,635                  (4,564)                 2,654                  (6,767)                 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

   กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 20 0.003                  (0.007)                 0.003                  (0.008)                 

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

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

                              (  นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากุล  )                (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี� 5



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กนัยายน 2562

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 10,028                64,486                1,360                  1,340                  

รายไดค้่าเช่าและบริการ 11,789                5,991                  13,800                7,726                  

รายไดจ้ากการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 66,997                17,268                6,416                  -                      

รายไดอื้�น 7,002                  6,474                  14,713                8,865                  

โอนกลบัการดอ้ยค่าเงินลงทุน -                      -                      -                      18,943                

โอนกลบัหนี�สงสัยจะสูญ 110                     19,000                110                     -                      

รวมรายได้ 95,926                113,219              36,399                36,874                

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 7,385                  48,206                1,196                  1,131                  

ตน้ทุนค่าเช่าและบริการ 7,575                  7,124                  7,459                  7,044                  

ตน้ทุนจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 30,657                8,464                  2,394                  -                      

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 2,994                  12,510                532                     651                     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 33,717                37,470                27,395                33,395                

ตน้ทุนทางการเงิน 8,903                  1,637                  1,490                  240                     

รวมค่าใช้จ่าย 91,231                115,411              40,466                42,461                

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ 4,695                  (2,192)                 (4,067)                 (5,587)                 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ -                      (288)                    -                      -                      

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 4,695                  (2,480)                 (4,067)                 (5,587)                 

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

                              (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )                (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี� 6



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กนัยายน 2562

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั

         ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของ

              ผลประโยชน์พนกังานที�กาํหนดไว้ 109                     -                      100                     -                      

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 4,804                  (2,480)                 (3,967)                 (5,587)                 

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

         ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (3,074)                 (3,512) (4,067)                 (5,587)

         ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 7,769                  1,032                  -                      -                      

4,695                  (2,480)                 (4,067)                 (5,587)                 

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

         ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (2,965)                 (3,512) (3,967)                 (5,587)

         ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 7,769                  1,032 -                      -                      

4,804                  (2,480)                 (3,967)                 (5,587)                 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

   กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 20 (0.004)                 (0.004)                 (0.005)                 (0.007)                 

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

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

                              (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )                (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี� 7



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2562

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิรวม

องค์ประกอบอื�นของส่วนผู้

ถือหุ้น

ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลง การเปลี�ยนแปลง

ทุนที�ออก ส่วนเกนิ ประมาณการของ จัดสรรแล้ว ส่วนได้เสียของบริษทัใหญ่ ส่วนได้เสียที�ไม่มี รวม

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น นักคณติศาสตร์ประกนัภยั สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร ในบริษทัย่อย รวม อาํนาจควบคุม ส่วนของผู้ถือหุ้น

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

การเปลี�ยนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัใหญ่

ในบริษทัยอ่ย -                                           -                                           -                                          -                                           -                                           (1,738) (1,738) (21,424) (23,162)

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                           -                                           109                                          -                                           (3,074) -                                           (2,965) 7,769 4,804

โอนเขา้กาํไร (ขาดทุน) สะสม -                                           -                                           (109) -                                           109                                          -                                           -                                           -                                           -                                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2562 818,025                                   624,226                                   -                                          9,834                                       (705,749) (1,738) 744,598                                   96,737                                     841,335                                   

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

เพิ�มทุน 103,004                                   -                                           -                                          -                                           -                                           -                                           103,004                                   -                                           103,004

ส่วนของบริษทัยอ่ยที�ไม่มีอาํนาจควบคุม -                                           -                                           -                                          -                                           -                                           -                                           -                                           70,573                                     70,573

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                           -                                           -                                          -                                           (3,512)                                      -                                           (3,512)                                      1,032                                       (2,480)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 818,025                                   624,226                                   -                                          9,834                                       (703,497) -                                           748,588                                   71,608                                     820,196                                   

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

                             (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )                  (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

ส่วนของบริษทัใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี� 8



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลง

ทุนที�ออก ส่วนเกนิ ประมาณการของ จดัสรรแล้ว รวม

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น นักคณติศาสตร์ประกนัภัย สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดัสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น

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

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                      -                                      99 -                                      (4,067) (3,968)

โอนเขา้กาํไร (ขาดทุน) สะสม -                                      -                                      (99) -                                      99                                        -                                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กนัยายน 2562 818,025                               624,226                               -                                         9,834                                   (713,842) 738,243                               

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

เพิ�มทุน 103,004                               -                                      -                                         -                                      -                                      103,004                               

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                      -                                      -                                         -                                      (5,587)                                 (5,587)                                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กนัยายน 2561 818,025                               624,226                               -                                         9,834                                   (704,268) 747,817                               

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

                             (  นายพิพทัธ ์ วิริยะเมตตากลุ  )                              (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กนัยายน 2562

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี� 9



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2562

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

     กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 4,695 (2,192) (4,067) (5,587)

     ปรับรายการที�กระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงนิสดรับ (จ่าย)

        ตน้ทุนทางการเงิน 8,912 3,721 1,490 240 

        การปรับปรุงดว้ยลูกหนี�การคา้ (เพิ�มขึ�น) ลดลง 186 (27,136) (3,751) (81)

        การปรับปรุงดว้ยลูกหนี�การคา้กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (เพิ�มขึ�น) ลดลง -                      -                      -                      (3,567)

        การปรับปรุงดว้ยลูกหนี�ค่าสินทรัพยใ์นบริษทัยอ่ย -                      -                      -                      3,523 

        การปรับปรุงดว้ยตน้ทุนพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 7,369 48,206 1,179                  1,131 

        การปรับปรุงดว้ยสินทรัพยอื์�น (เพิ�มขึ�น) ลดลง (5,132) 85 (100) 50                       

        การปรับปรุงดว้ยเจา้หนี�การคา้เพิ�มขึ�น (ลดลง) (6,144) 4,235 (7,878) 3,016 

        การปรับปรุงดว้ยเงินรับล่วงหนา้ตามสัญญาจะซื�อจะขาย -                      (91) -                      12 

        ค่าเสื�อมราคา ค่าสูญสิ�นและค่าตดัจาํหน่าย 33,618 12,871 8,338 6,514 

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

        การปรับปรุงดว้ยประมาณการหนี� สิน (กลบัรายการ) 352                     344 352                     342 

        การปรับปรุงดว้ยหนี� สูญ และหนี�สงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) (110) (19,000) (110) -                      

        การปรับปรุงดว้ยขาดทุนจากการลดมูลค่าของตน้ทุนพฒันาโครงการ (กลบัรายการ) -                      (1,487) -                      (1,487)

        การปรับปรุงดว้ย(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ -                      -                      -                      -                      

        การปรับปรุงอื�นดว้ยรายการที�ไม่ใช่เงินสด - ตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ -                      313 -                      134 

        การปรับปรุงอื�นดว้ยรายการที�ไม่ใช่เงินสด - ตดัจาํหน่ายหนี� สิน -                      (44) -                      -                      

        การปรับปรุงอื�นดว้ยเงินสดที�เกิดจากการลงทุนหรือการกูย้มื (290) (2,392) (8,579) (5,981)

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน 43,456 17,433 (13,126) (20,684)

        เงินสดจ่ายดอกเบี�ย (8,912) (2,982) (1,490) (124)

        ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก) (371) (926) (298) (141)

        เงินสดรับ (จ่าย) อื�นจากกิจกรรมดาํเนินงาน

                - ประมาณการหนี� สินผลประโยชน์พนกังาน (733) -                      (767) -                      

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 33,440 13,525 (15,681) (20,949)

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

                             (  นายพิพทัธ ์ วิริยะเมตตากลุ  ) (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี� 10



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด  (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2562

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

        เงินสดรับคืนจากการลดทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                      80,000 -                      

        เงินสดรับจากการขายบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดที�จ่ายไป 100 -                      100 -                      

         เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ -                      (61,750) -                      -                      

        เงินสดจ่ายเพื�อซื�อบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดที�ไดม้า (23,162) -                      (23,162) (51,000)

        เงินสดรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                      -                      25,000 

        เงินสดจ่ายเพื�อซื�อบริษทัยอ่ยทางออ้มสุทธิจากเงินสดที�ไดม้า -                      (20,580) -                      -                      

        เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั -                      -                      -                      3,571                  

        เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอื�นหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (75,310) -                      (111,400) -                      

        เงินสดรับชาํระคืนจากเงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอื�น

            หรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 56,000 (264,588) 75,000 (306,500)

        เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกนั -                      (301) -                      -                      

        เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (6,890) (202,564) (156) (252)

        ดอกเบี�ยรับ 380                     1,111 11,555                2,475 

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (48,882) (548,672) 31,937 (326,706)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 

        เงินสดจ่ายเพื�อชาํระเงินกูย้มื -                      -                      (58,000) -                      

        เงินสดที�ผูเ้ช่าจ่ายเพื�อลดจาํนวนหนี� สินซึ�งเกิดขึ�นจากสัญญาเช่า

           ทางการเงิน (617) (245) (617) (245)

        เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (61,339) (1,343) -                      -                      

        เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 40,000                (400) 40,000                (25,000)

        เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                      188,950              -                      -                      

        เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัอื�น -                      60,700                -                      103,000 

        เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัอื�น -                      12,000 -                      -                      

        เงินสดรับจากการเพิ�มทุน -                      103,004 -                      103,004 

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (21,956) 362,666 (18,617) 180,759 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ (37,398) (172,481) (2,361) (166,896)

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

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสิ�นงวด 16,158 40,578 6,642 23,789 

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

                             (  นายพิพทัธ ์ วิริยะเมตตากลุ  ) (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี� 11



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด  (ต่อ)

        เงนิสดรับจากการขายบริษทัย่อยสุทธิจากเงนิสดที�จ่ายไป

การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกบักระแสเงนิสดเพิ�มเติม

     1. เพื�อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายความถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั�นใน

          ตั�วสัญญาใชเ้งินซึ�งกาํหนดรับคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน

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

     3.ในระหวา่งงวด 2562 บริษทัใหญ่จาํหน่ายเงินลงทุนของบริษทัยอ่ยแห่งหนึ�ง โดยมีรายละเอียดที�กระทบงบกระแสเงินสด ดงันี�

(หน่วย:ลา้นบาท)

          ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น 0.20 

          เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวยีนอื�น (0.09)

          สินทรัพยสุ์ทธิที�จาํหน่ายออก 0.11 

          ส่วนของ ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 0.00 

          สินทรัพยสุ์ทธิที�จาํหน่ายออก ส่วนของบริษทัใหญ่ 0.11 

          สิ�งตอบแทนที�ไดร้ับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 0.10 

          หกั เงินฝากธนาคาร 0.00 

          ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินรวม (0.01)

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

                             (  นายพิพทัธ ์ วิริยะเมตตากลุ  ) (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี� 12



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันท่ี 30 กันยายน 2562 

 

 

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

               (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )                                                              (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )  13 

 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

การจดทะเบียน : บริษัทฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขท่ี 

0107548000587 เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2548 

ท่ีตั้งบริษทั สาํนกังานใหญ่ : 405 ซอย 13 ถนนบอนดส์ตรีท ตาํบลบางพูด 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 : พฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

2. นโยบายการบัญชี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกับท่ีใช้สําหรับการจดัทาํงบ 

การเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง 

2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลัง       

วนัท่ี 1 มกราคม 2562 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมี

รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไดรั้บการ

ปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้ แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าวส่วนใหญ่ไม่มี

ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงิน อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การ

เปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15   เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15  ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน

การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันท่ี 30 กันยายน 2562 

 

 

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

               (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )                                                              (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )  14 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้

การตีความมาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ - รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกับบริการ

โฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13  เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

(ปรับปรุง 2560)  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

 (ปรับปรุง 2560)  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 (ปรับปรุง 2560)  

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ใน

ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนสําหรับการรับรู้รายไดท่ี้

เกิดขึ้นจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมี

สิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

พิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัหรือหลงัวนัท่ี 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 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทนุสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
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ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาํหนดหลกัการเก่ียวกับการจัดประเภทและการวดัมูลค่า

เคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 

ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการ

ดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการ

บญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติั

ทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความ

มาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการ

และการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมี

ระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แตสิ่นทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

การบญัชีสาํหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้ง

จดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการ

บญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯ และบริษทัย่อยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํ

มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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3. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

3.1 งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

3.2 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯ และบริษทัย่อยมี

สิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนและสามารถใชอ้าํนาจในการส่ังการกิจกรรมท่ี

ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

3.3 บริษทัฯ นาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ มีอาํนาจในการควบคุม

บริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯ ส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

3.4 ยอดคงคา้งและรายการบญัชีระหว่างกนัของบริษทัฯ กบับริษทัย่อยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ และยอดเงิน

ลงทุนในบริษทัยอ่ยในบญัชีของบริษทัฯ ไดต้ดักบัส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยในการจดัทาํงบการเงินรวม 

3.5 งบการเงินรวมน้ีจดัทาํขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนั สําหรับรายการบญัชีเหมือนกนั หรือเหตุการณ์ทางบญัชี

ท่ีคลา้ยคลึงกนั 

                อัตราร้อยละของการถือหุ้น 

                ณ วันท่ี 30  ณ วันท่ี 31 

ช่ือบริษัท   ประเภทธุรกิจ   กันยายน 2562   ธันวาคม 2561 

บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นทางตรง 

บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ย่ี 

จาํกดั 

ริ เร่ิม และพัฒ น าโค รงการท่ี เก่ี ยวกับ

พลังงาน และลงทุนในกิจการพลังงาน

ไฟฟ้า   

99.99 

  

99.99 

บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี 

จาํกดั 

พฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
 

99.99 
 

99.99 

บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี 

จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าจาก

แสงอาทิตย ์  

- 

 

99.99 

บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ 

จาํกดั   

ผลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าจาก

แสงอาทิตย ์  

19.60 

 

- 

บริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมถือโดยบริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด 

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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การรวมงบการเงินของบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

ฝ่ายบริหารได้พิจารณาว่าบริษทัฯ และบริษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ย่ี จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยมีอาํนาจควบคุมอาํนาจใน 

บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จาํกัด และบริษทั เวนตุส โซลาร์ จาํกัด  ถึงแม้ว่าจะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษทั

ดงักล่าว ดว้ยสัดส่วนเพียงร้อยละ 29.40 และร้อยละ 49 ตามลาํดับ เน่ืองจากบริษทัฯ และบริษทัย่อยสามารถส่ังการ

กิจกรรมท่ีสาํคญัของบริษทัดงักล่าวได ้นอกจากผูถื้อหุ้นอ่ืนในบริษทัทั้ง 2 แห่ง ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายยอ่ย ๆ เท่านั้น ดงันั้น 

จึงถือว่าบริษทั ทั้ง 2 แห่งเป็นบริษทัย่อยของกลุ่มกิจการและตอ้งนาํมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทั

และบริษทัยอ่ยมีอาํนาจ ควบคุมในกิจการดงักล่าว 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

 ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

เงินสด 53  133  35  56 

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 3,971  272  2  10 

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 12,121  53,138  6,605  8,937 

เงินฝากประจาํไม่เกิน 3 เดือน 13  13  -  - 

รวม 16,158  53,556  6,642  9,003 

5. ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

 ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

ลูกหน้ีการคา้ 38,393  47,296  31,945  32,044 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (29,798)  (29,908)  (29,798)  (29,908) 

ลูกหนีก้ารค้า - สุทธ ิ 8,595  17,388  2,147  2,136 
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 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

 ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        

     - ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 1,483  1,031  451  599 

     - ภาษีนิติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 697  979  558  544 

     - ลูกหน้ีกรมสรรพากร 39,408  43,467  6,326  6,861 

     - อ่ืนๆ 13,330  553  2,050  355 

รวมลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 54,918  46,030  9,385  8,359 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน -  -  100  915 

ลูกหนีห้มนุเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเกีย่วข้องกนั 2,348  2,455  6,921  3,282 

รวม 65,861  65,873  18,553  14,692 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีลูกหน้ีการคา้แยกตามอายุหน้ีท่ีคา้ง

ชาํระโดยนบัจากวนัท่ีครบกาํหนดชาํระ ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

 ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 8,595  17,388  2,147  2,136 

เกินกาํหนดชาํระ        

     มากกว่า 12 เดือน 29,798  29,908  29,798  29,908 

รวม 38,393  47,296  31,945  32,044 
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ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคา้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงในระหว่างงวด ดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

 ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

ยอดยกมา (29,908)  (30,486)  (29,908)  (29,908) 

เพ่ิมขึ้น -  -  -  - 

ลดลง 110  578  110  - 

ยอดคงเหลือ (29,798)  (29,908)  (29,798)  (29,908) 

6. ลูกหนีเ้งินมัดจําและเงินประกนัโครงการ 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

 ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 

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 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (81,000)  (81,000)  (81,000)  (81,000) 

ลูกหนีเ้งินมัดจําและเงินประกนัโครงการ -  -  -  - 

ลูกหนีเ้งินมัดจําค่าซ้ือท่ีดิน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ มีลูกหน้ีเงินมดัจาํ จาํนวน 46 ลา้นบาท เป็นลูกหน้ีท่ีเกิด

จากการโอนสิทธิเงินมดัจาํค่าท่ีดินให้แก่บริษทัแห่งหน่ึง ซ่ึงครบกาํหนดชาํระในเดือนกนัยายน 2558 บริษทัดงักล่าวไม่

สามารถชาํระหน้ีไดต้ามกาํหนด และไดมี้การเจรจากบับริษทัฯ เพ่ือขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการชาํระคืน โดยจะผ่อน

จ่ายเป็นงวดพร้อมทั้งดอกเบ้ียตามท่ีตกลงร่วมกนั จนถึงปัจจุบนับริษทัฯ ยงัไม่ไดรั้บชาํระ ในปี 2558 บริษทัฯ จึงไดบ้นัทึก

ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญทั้งจาํนวนและในปี 2559 ได้ฟ้องร้องดาํเนินคดี ปัจจุบนัคดีความถึงท่ีส้ินสุดแลว้ อยู่ระหว่าง

บงัคบัคดีตามคาํพิพากษาของศาล 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันท่ี 30 กันยายน 2562 

 

 

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

บริษทั 

เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2558 บริษทัฯ ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงกบัเจา้ของโครงการรายหน่ึงเพ่ือศึกษาโครงการอาคารพกั

อาศยัให้เช่า ท่ีจังหวดัเชียงใหม่ และเม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2558 บริษทัฯ ไดจ้่ายเงินประกันสําหรับโครงการดังกล่าว

จาํนวน 35 ล้านบาท ซ่ึงตามขอ้ตกลงหากบริษทัฯ ไม่ประสงค์จะร่วมลงทุน เจา้ของโครงการจะต้องคืนเงินประกัน

ทั้งหมด  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2559 ท่ีประชุมมีมติไม่ร่วมลงทุนใน

โครงการดังกล่าว และบริษัทฯ ได้ฟ้องร้องดําเนินคดี เรียกคืน เงินประกัน  ณ วัน ท่ี  30 กัน ยายน  2562 และ                     

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ จึงบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญทั้งจาํนวน ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาล 

7. ต้นทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

 ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

ตน้ทุนค่าท่ีดิน 39,309  38,491  24,255  22,280 

ตน้ทุนอาคารและอ่ืนๆ 69,185  77,372  3,310  6,464 

รวม 108,494  115,863  27,565  28,744 

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

สุทธิ 103,957  111,326  23,028  24,207 

 

 

 

 

 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันท่ี 30 กันยายน 2562 

 

 

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

               (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )                                                              (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )  21 

 

การเปล่ียนแปลงของตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

และ 2561 ดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2562  2561  2562  2561 

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

ลดลงจากการขายห้องชุดระหว่างงวด (7,369)  (48,206)  (1,179)  (1,131) 

โอนเป็นสินทรัพยใ์ห้เช่า -  (48,497)  -  (48,496) 

โอนกลบัค่าเผื่อการลดมูลค่าสินทรัพยใ์ห้เช่า -  9,918  -  9,918 

คงเหลือ ณ ส้ินงวด 103,957  125,037  23,028  24,816 

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย ตามรายละเอียด ดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 ทุนเรียกชาํระแลว้  เงินปันผลรับ 

 ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

 ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

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

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

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

        

(ถือหุ้นโดยบริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ย่ี จาํกดั)        

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

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

 

 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันท่ี 30 กันยายน 2562 

 

 

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

               (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )                                                              (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )  22 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สัดส่วนการถือหุ้น  (หน่วย :พนับาท) 

  (ร้อยละ)  ราคาทุน  มูลค่าตามบญัชี 

 30 ก.ย. 

2562 
 31 ธ.ค. 

2561 
 30 ก.ย.

2562 
 31 ธ.ค. 

2561 
 30 ก.ย.

2562 
 31 ธ.ค. 

2561 

บริษทั เอ ซี ดี เอน็

เนอร์ย่ี จาํกดั 
99.99  99.99  86,000  86,000  86,000  86,000 

บริษทั โอริน พร็อพ

เพอร์ต้ี จาํกดั 
99.99  99.99  55,000  135,000  55,000  135,000 

บริษทั เจ.อี โซล่าร์ 

ลพบุรี จาํกดั 
-  99.99  -  14,500  -  14,500 

บริษทั เอสเค วนั 

เพาเวอร์ จาํกดั 
19.60  -  23,162  -  23,162  - 

รวม     164,162  235,500  164,162  235,500 

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า     -  -  -  (11,524) 

สุทธิ     164,162  235,500  164,162  223,976 

บริษทัยอ่ย 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังท่ี 5/2562 เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2562 บริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัและ

หุ้นบุริมสิทธิ ของบริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จาํกดั จากบริษทั นอร์ติสอินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั อา้งถึง มติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวนัศุกร์ท่ี 28 มิถุนายน 2562 มีมติให้ดาํเนินการเจรจากบัผูเ้สนอขาย เน่ืองจาก

การวิเคราะห์มูลค่าความเหมาะสมของการเขา้ซ้ือหุ้น ดงักล่าว บริษทัฯ สามารถซ้ือหุ้นไดใ้นราคา Carrying cost เท่ากบั

ร้อยละ 6.5 จาํนวนเงิน 52.84 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 บริษทัได้ซ้ือหุ้นสามัญ จาํนวน 196,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.60 เป็นจาํนวนเงิน 

23.16 ลา้นบาท ส่งผลให้บริษทัถือหุ้นทางตรงและทางออ้มรวมร้อยละ 49 และไดบ้นัทึกผลขาดทุนของการเปล่ียนแปลง

ส่วนไดเ้สียของบริษทัใหญ่ในบริษทัย่อย ไวใ้นงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น เป็นจาํนวนเงิน 1.74 ลา้น

บาท 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2562 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมมีมติขายบริษทัย่อยคือ

บริษทั เจ.อี. โซลาร์ ลพบุรี จาํกดั โดยการจาํหน่ายเม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2562 ในราคา 0.10 ลา้นบาท ให้กบับุคคลท่ีไม่

เก่ียวขอ้งกนั 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันท่ี 30 กันยายน 2562 

 

 

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

               (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )                                                              (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )  23 

 

ในระหว่างงวด 2562 บริษทับนัทึกผลขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนสุทธิ จาํนวน 2.88 ลา้นบาท ซ่ึงไดบ้นัทึกในงบ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดแลว้ทั้งจาํนวน 

ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2561 ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทใ์หล้ดทนุจด

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

ลดทุนจดทะเบียน จาํนวน 80 ลา้นบาท (80,000 หุ้น) บริษทัย่อยไดน้าํมติลดทุนไปจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้  

เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2562 

9. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ประกอบดว้ย เงินลงทุนในหุ้นสามญัของ

บริษทัอ่ืน ดงัต่อไปน้ี 

 ทุนเรียกชาํระแลว้  สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ 

 (หน่วย : พนับาท)  (ร้อยละ) 

 ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

 ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 

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 

30 กนัยายน 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

 ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 

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 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันท่ี 30 กันยายน 2562 

 

 

(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ        (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ 
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10. ลูกหนีค่้าสินทรัพย์ในบริษัทย่อย 

  (หน่วย : พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

ลูกหน้ีค่าสินทรัพยใ์นบริษทัยอ่ย     -  39,525 

หกั ส่วนของลูกหน้ีค่าสินทรัพยใ์นบริษทัยอ่ยท่ีครบกาํหนดรับชาํระภายใน 1 ปี  -  - 

หกั หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น     -  (39,525) 

รวม     -  - 

ในระหว่างงวด 2561 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาซ้ือทรัพยสิ์นกบับริษทัย่อย และได้นําค่าขายสินทรัพยด์งักล่าว มาหักกับ

หน้ีสินระยะยาวท่ียงัคา้งระหว่างกัน จาํนวน 39.53 ล้านบาท คงเหลือ จาํนวน 1.92 ล้านบาท บริษทัฯ ได้บนัทึกเป็น

เจา้หน้ีไวใ้นงบการเงิน 

11. เงินให้กู้ยืมระยะยาว 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

 ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -  -  114,500  90,000 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 68,850  68,850  200,000  208,500 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการอ่ืน 25,365  6,055  20,400  - 

รวม 94,215  74,905  334,900  298,500 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 

บริษทั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯ มีเงินให้กูยื้มแก่บริษทัย่อยและบริษทัย่อยทางออ้ม 4 แห่งจาํนวน 22.50 ลา้นบาท, 

90.00 ลา้นบาท, 177.50 ลา้นบาท และ 24.50 ลา้นบาท ตามลาํดบั อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.5 - 5 ต่อปี โดย 

เงินกู ้22.50 ลา้นบาท กาํหนดชาํระคืนทั้งหมดภายใน 10 ปี นบัจากวนัท่ีทาํสัญญา (วนัท่ี 19 มีนาคม 2561) 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันท่ี 30 กันยายน 2562 

 

 

(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ        (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ 
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เงินกู ้90.00 ลา้นบาท กาํหนดชาํระคืนทั้งหมดภายใน 3 ปี นบัจากวนัท่ีในสัญญา (วนัท่ี 20 มิถุนายน 2561) 

เงินกู ้177.50 ลา้นบาท กาํหนดชาํระคืนทั้งหมดภายใน 10 ปี นบัจากวนัท่ีในสัญญา (วนัท่ี 20 กนัยายน 2561) 

เงินกู ้24.50 ลา้นบาท กาํหนดชาํระคืนทั้งหมด นบัแต่วนัท่ี 8 มกราคม 2562 เป็นตน้ไปจนกว่าจะครบถว้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ มีเงินให้กูยื้มแก่บริษทัย่อยและบริษทัย่อยทางออ้ม 3 แห่งจาํนวน 13.50 ลา้นบาท, 

90.00 ลา้นบาท และ 195.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.5-5 ต่อปี โดย 

เงินกู ้13.50 ลา้นบาท กาํหนดชาํระคืนภายใน 10 ปี นบัจากวนัท่ีทาํสัญญา (วนัท่ี 19 มีนาคม 2561) 

เงินกู ้90.00 ลา้นบาท กาํหนดชาํระคืนทั้งหมดภายใน 3 ปี นบัจากวนัท่ีในสัญญา (วนัท่ี 20 มิถุนายน 2561)   

เงินกู ้195.00 ลา้นบาทชาํระคืนทั้งหมดภายใน 10 ปี นบัจากวนัท่ีในสัญญา ( วนัท่ี 20 กนัยายน 2561 ) 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บริษทัยอ่ย 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัยอ่ยมีเงินให้กูยื้มแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 แห่ง จาํนวนเงินรวม 68.85 ลา้นบาท โดย 

แห่งท่ี 1 :  ออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินจาํนวน 2 ฉบับ รวม 30.60 ล้านบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7 ต่อปี โดยฉบับท่ี 1 

จาํนวน 9.18 ลา้นบาท ซ่ึงไดรั้บการโอนสิทธิในตัว๋สัญญาใช้เงินจากบุคคลอ่ืน และฉบบัท่ี 2 จาํนวน 21.42 

ลา้นบาท ครบกาํหนดเม่ือทวงถามหรือครบกาํหนดระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 และนบั

จากวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 ตามลาํดบั แลว้แต่อยา่งใดจะถึงกาํหนดก่อน 

แห่งท่ี 2 :  เม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน  2561 บริษัทย่อยได้ทําบันทึกข้อตกลง 3 ฝ่ายเพ่ือลงทุนในโครงการพลังงาน

แสงอาทิตยก์บับริษทั 2 แห่ง ให้กูยื้มอีกจาํนวน 38.25 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี กาํหนดชาํระ

คืนกูภ้ายใน 2 ปี นบัจากวนัท่ีทาํสัญญา (วนัท่ี 25 มิถุนายน 2561) รวมทั้งส้ินจาํนวน 100 ลา้นบาท เงินกูยื้ม

ดงักล่าวคํ้าประกนัโดยจาํนวนหุ้นบุริมสิทธิมูลค่า 38.25 ลา้นบาท ท่ีผูกู้ถื้ออยูใ่นบริษทัผูใ้ห้กู ้

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอ่ืน 

เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2561 บริษทัย่อยไดท้าํสัญญาให้กูยื้มเงินกบัสหกรณ์แห่งหน่ึง เพ่ือซ้ือท่ีดินสําหรับท่ีตั้งโครงการ

พลงังานไฟฟ้าแสงอาทิตย ์โดยบริษทัย่อยไดรั้บโอนสิทธ์ิเรียกร้องในลูกหน้ีเงินกูยื้มดงักล่าว จากผูไ้ดรั้บสิทธ์ิใชท่ี้ดิน

รายเดิม โดยมีหน้ีตามบญัชีคงเหลือ ณ วนัท่ีไดรั้บโอนจาํนวน 6.90 ลา้นบาท ตามสัญญากาํหนดให้ผูกู้จ้่ายชาํระเป็นเวลา 

60 เดือน ในอตัราเดือนละ 121,092.43 บาท 

 

 

 

 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันท่ี 30 กันยายน 2562 
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12. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

รายการเคล่ือนไหวทางบญัชีอยา่งยอ่ สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีดงัน้ี 

  (หน่วย : พนับาท) 

   งบการเงินรวม / 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

ตามวิธีราคาทุน    

มูลค่าตามบญัชี ณ ตน้งวด   110,684 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด   (2,885) 

มูลค่าตามบัญชี ณ ส้ินงวด   107,799 

13. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

รายการเคล่ือนไหวทางบญัชีอยา่งยอ่ สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

มูลค่าตามบญัชี ณ ตน้งวด 643,896  101,291 

เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด 7,779  1,046 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (29,575)  (5,442) 

มูลค่าตามบัญชี ณ ส้ินงวด 622,100  96,895 

 

 

 

 

 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันท่ี 30 กันยายน 2562 

 

 

(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ        (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ 
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

รายการเคล่ือนไหวทางบญัชีอยา่งยอ่ สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

มูลค่าตามบญัชี ณ ตน้งวด 35,732  29 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (1,158)  (11) 

มูลค่าตามบัญชี ณ ส้ินงวด 34,574  18 

15. เงินกู้ยืมระยะส้ัน 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

 ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

เงินกูยื้มจากบริษทัยอ่ย -  300  -  18,000 

เงินกูยื้มจากบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27,000  40,000  27,000  40,000 

เงินกูยื้มจากบคุคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 13,000  -  13,000  - 

รวม 40,000  40,300  40,000  58,000 

บริษทั 

ในระหว่างงวด 2562 บริษทัฯ ไดช้าํระคืนเงินกูยื้มจากบริษทัย่อยและจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัแลว้ รวมเป็นจาํนวนเงิน  

58 ลา้นบาท และไดกู้ยื้มจากบริษทัยอ่ยและจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวนเงิน 27 ลา้นบาท 

บริษทัยอ่ย 

ในระหว่างงวด 2562 ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงไดช้าํระเงินกูยื้มแทนบริษทัยอ่ย จาํนวน 0.3 ลา้นบาท 

 

 

 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันท่ี 30 กันยายน 2562 
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16. เงินกู้ยืมระยะยาว 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีเงินกูยื้มคงเหลือจาํนวน 9 ลา้นบาท จากสัญญากูยื้มเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 

2561 โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดท้าํสัญญากูยื้มเงินจากผูถื้อหุ้นรายหน่ึง จาํนวน 12 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี 

ไม่มีหลกัประกนัและมีกาํหนดการชาํระภายใน 10 ปี ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2562 บริษทัฯ ไดซ้ื้อหุ้นในบริษทัยอ่ย 

ดงักล่าวโดยตรงจากผูใ้ห้กู ้(หมายเหต ุ8) และผูใ้ห้กูไ้ดโ้อนสิทธิเรียกร้องในภาระหน้ีให้กบับริษทัฯทั้งจาํนวน และภาระ

หน้ีดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นเงินให้กูยื้มระยะยาวในงบการเงินของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 11) 

17. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

 ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 192,450  204,600  -  - 

ค่าธรรมเนียมในการจดัการเงินกูยื้มรอตดัตาม

วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (888) 
 

(999)  -  - 

หกั ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายใน 1 ปี (16,109) 
 

(16,053)  -  - 

สุทธิ 175,453  187,548  -  - 

บริษทัยอ่ยทางออ้ม 

เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2561 บริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญากูยื้มเงินจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง วงเงิน 210 ลา้นบาท เพ่ือ

นาํมาชาํระค่าซ้ือโครงการพลงังานไฟฟ้าแสงอาทิตยจ์ากบริษทัแห่งหน่ึง โดยเงินกูยื้มดงักล่าวมีค่าธรรมเนียมในการ

จดัการกูยื้มอตัราร้อยละ 0.5 ของเงินกู ้และอตัราดอกเบ้ีย 5 ปีแรก คิดร้อยละ MLR-1.50 ต่อปี  ปีถดัไปคิดอกเบ้ียร้อยละ  

MLR-1.25 ต่อปี กาํหนดให้ชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 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 ชาํระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด  เงินกูยื้มดงักล่าวคํ้าประกนัโดยส่ิงปลูกสร้าง ชุดผลิตไฟฟ้าและ

อุปกรณ์ และสิทธ์ิเหนือท่ีดินในโครงการพลงังานแสงอาทิตย ์เงินฝากธนาคารและหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิของ

บริษทัท่ีถือโดยบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2562 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญากูยื้มเงินจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง วงเงิน 180 ลา้นบาท เพ่ือ

นาํไปใชส้นบัสนุนโครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 5 เมกะวตัต ์ประเภทโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้ง

บนพ้ืนดิน โดยเงินกูยื้มดงักล่าวมีค่าธรรมเนียมในการจดัการกูยื้มอตัรา 0.25 ของเงินกูแ้ละคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 

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

สาํหรับเงินตน้กาํหนดใหช้าํระภายใน 10 ปี นบัแต่วนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรกงวด (ณ วนัท่ีในสัญญายงัไม่เบิกเงินกู)้ ให้จ่ายเงิน

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

งวดท่ี 120 ชาํระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด เงินกูยื้มดงักล่าวคํ้าประกนัโดยส่ิงปลูกสร้างชุดผลิตไฟฟ้าและอุปกรณ์ และสิทธ์ิ

เหนือท่ีดินในโครงการพลงังานแสงอาทิตย ์(หมายเหตุ 6) หุ้นท่ีบริษทัออกและจาํหน่ายทั้งหมดจาํนวน 750,000 หุ้น   

เงินฝากธนาคารและสิทธิในการรับเงินตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและคํ้าประกนัโดยบริษทัใหญ่  

18. ประมาณการหนีสิ้นสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

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

กรณีนายจา้งเลิกจา้ง สําหรับลูกจา้งซ่ึงทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัรา

สุดทา้ย 400 วนั นั้นไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยกฎหมายดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่

วันท่ี  5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสําหรับโครงการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน บริษทับนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็น

ค่าใชจ้่ายทนัทีในงบกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดจาํนวน 0.06 ลา้นบาท 

19. รายการบัญชีกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บริษทัฯ มีรายการบญัชีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอย่างมีสาระสําคญั กิจการเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการมีผูถื้อหุ้นและ/

หรือกรรมการกลุ่มเดียวกนั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของบริษทัฯ ส่วนหน่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง

กนั ดงันั้นงบการเงินไดร้วมผลของรายการดงักล่าว โดยใช้นโยบายกาํหนดรายการท่ีเป็นปกติทางธุรกิจกบักิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัเช่นเดียวกบัท่ีคิดกบัลูกคา้รายอ่ืน 

กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ย่ี จาํกดั บริษทัยอ่ยและกรรมการร่วมกนั 

บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั บริษทัยอ่ยและกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั บริษทัยอ่ยและกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จาํกดั บริษทัยอ่ยทั้งทางตรง ทางออ้มและกรรมการร่วมกนั 
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กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เมทลิงค ์อินโฟ จาํกดั ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิในบริษทัยอ่ยทางออ้ม 

บริษทั เวนตุส โซล่าร์ จาํกดั บริษทัยอ่ยทางออ้มและกรรมการร่วมกนั 

บริษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิในบริษทัยอ่ยทางออ้ม 

บริษทั นอร์ติส เอน็เนอร์ย่ี จาํกดั ผูถื้อหุ้นในบริษทัยอ่ยทางออ้ม 

นายพิชิต  วิริยะเมตตากุล ผูถื้อหุ้นใหญ่ 

บริษทัฯ มีนโยบายการกาํหนดราคา ดงัน้ี 

ลักษณะรายการค้า นโยบายการกําหนดราคา 

รายไดค้่าเช่าและบริการ ใชร้าคาตามสัญญาท่ีตกลงกนั 

เงินให้กูยื้ม อตัราร้อยละ 4.5-7 ต่อปี 

เงินกูยื้ม อตัราร้อยละ 3-5 ต่อปี 

รายการบัญ ชี ท่ี เป็ นสาระสําคัญ ระห ว่างบริษัท ฯ  กับ กิจการท่ี เก่ียวข้องกัน  ณ  วัน ท่ี  30 กันยายน  2562 และ                     

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

ลูกหนีก้ารค้า        

     บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั     100  100 

รวม     100  100 

ลูกหนีห้มนุเวียนอ่ืน        

     บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั     -  815 

รวม     -  815 

        

        



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันท่ี 30 กันยายน 2562 

 

 

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

               (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )                                                              (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )  31 

 

  (หน่วย : พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

เจ้าหนีก้ารค้า        

     บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ย่ี จาํกดั     -  54 

     บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั     -  1,924 

รวม     -  1,978 

        

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  

ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 

2562 

บริษัท เอสเค วัน เพาเวอร์ จํากัด        

เงินให้กูยื้มระยะส้ัน 13,500  9,000  -  22,500 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 20  580  -  600 

รวม 13,520  9,580  -  23,100 

บริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด        

เงินให้กูยื้มระยะส้ัน 90,000  -  -  90,000 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 2,392  3,366  (2,010)  3,748 

รวม 92,392  3,366  (2,010)  93,748 

        

บริษัท เวนตุส โซลาร์ จํากัด 
    

   

เงินให้กูยื้มระยะส้ัน 195,000  -  (17,500)  177,500 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 745  6,245  (6,990)  - 

รวม 195,745  6,245  24,490  177,500 
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 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  

ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 

2562 

บริษัท เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด        

ดอกเบ้ียคา้งรับ 65  -  (65)  - 

รวม 65  -  (65)  - 

บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด        

เงินให้กูยื้มระยะส้ัน -  32,000  (7,500)  24,500 

ดอกเบ้ียคา้งรับ -  986  (761)  225 

เงินกูยื้มระยะส้ัน 18,000  -  (18,000)  - 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 229  18  (247)  - 

รวม 18,229  33,004  (26,508)  24,725 

บริษัท เมทลิงค์ อินโฟ จํากัด        

เงินให้กูยื้มระยะส้ัน -  20,400  -  20,400 

ดอกเบ้ียคา้งรับ -  2,348  -  2,348 

เงินกูยื้มระยะยาว 30,600  -  -  30,600 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 1,920  1,602  -  3,522 

รวม 32,520  24,350  -  56,870 

บริษัท แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด์ ) 

จํากัด 
   

 
   

เงินกูยื้มระยะส้ัน 38,250  -  -  38,250 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 534  1,430  -  1,964 

รวม 38,784  1,430  -  40,214 
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 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  

ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 

2562 

นายพชิิต  วิริยะเมตตากุล 
    

   

เงินกูยื้มระยะส้ัน 40,000  27,000  (40,000)  27,000 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 162  210  (162)  210 

รวม 40,162  27,210  (40,162)  27,210 

รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายกบักิจการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีสาระสําคญัรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับงวด

สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561  มีดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2562  2561  2562  2561 

บริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด        

รายได-้ค่าเช่า -  -  60  60 

ดอกเบ้ียรับ -  -  1,135  1,122 

บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด 
    

   

รายได-้ค่าเช่า -  -  60  60 

รายได-้ค่าบริการ -  -  280  280 

ดอกเบ้ียจ่าย -  -  967  (63) 

บริษัท เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด 
    

   

รายได-้ค่าเช่า -  -  -  180 

ดอกเบ้ียรับ -  -  -  512 

        

        



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันท่ี 30 กันยายน 2562 

 

 

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

               (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )                                                              (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )  34 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2562  2561  2562  2561 

บริษัท เอสเค วัน เพาเวอร์ จํากัด 
    

   

รายได-้ค่าเช่า -  -  60  - 

รายได-้ค่าบริการ -  -  150  - 

ดอกเบ้ียรับ -  -  245  1,393 

บริษัท เวนตุส โซลาร์ จํากัด 
    

   

รายได-้ค่าเช่า -  -  60  - 

ดอกเบ้ียรับ -  -  2,029  255 

นายพชิิต  วิริยะเมตตากุล 
    

   

ดอกเบ้ียจ่าย -  -  210  89 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
    

   

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 1,881  3,038  1,481  3,038 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน -  -  -  - 

รวม 1,881  3,038  1,481  3,038 
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2562  2561  2562  2561 

บริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด        

รายได-้ค่าเช่า -  -  180  174 

ดอกเบ้ียรับ -  -  3,366  1,258 

        

        



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันท่ี 30 กันยายน 2562 

 

 

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

               (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )                                                              (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )  35 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2562  2561  2562  2561 

บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด     
   

รายได-้ค่าเช่า -  -  180  180 

รายได-้ค่าบริการ -  -  841  841 

ดอกเบ้ียจ่าย -  -  985  27 

บริษัท เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด     
   

รายได-้ค่าเช่า -  -  -  540 

ดอกเบ้ียรับ -  -  -  1,566 

บริษัท เอสเค วัน เพาเวอร์ จํากัด     
   

รายได-้ค่าเช่า -  -  180  - 

รายได-้ค่าบริการ -  -  450  - 

ดอกเบ้ียรับ -  -  580  2,005 

บริษัท เวนตุส โซลาร์ จํากัด     
   

รายได-้ค่าเช่า -  -  180  - 

ดอกเบ้ียรับ -  -  6,245  255 

นายพชิิต   วิริยะเมตตากุล     
   

ดอกเบ้ียจ่าย -  -  210  89 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร     
   

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 6,443  8,061  4,883  8,061 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน -  -  -  - 

รวม 6,443  8,061  4,883  8,061 

 

 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันท่ี 30 กันยายน 2562 

 

 

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

               (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )                                                              (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )  36 

 

20. กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 และ 2561 มี

รายละเอียด 

 (หน่วย : พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญั

ของบริษทั 2,110 
 

(5,596)  2,654  (6,767) 

จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 818,025  818,025  818,025  818,025 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท:หุ้น) 0.003  (0.007)  0.003  (0.008) 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญั

ของบริษทั (3,074) 
 

(3,512)  (4,067)  (5,587) 

จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 818,025  818,025  818,025  818,025 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท:หุ้น) (0.004)  (0.004)  (0.005)  (0.007) 

21. ทุนเรือนหุ้น 

 ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดจ้ดทะเบียน

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

เพ่ิมเป็นจาํนวน 135 ลา้นบาท และนาํมติเพ่ิมทุนไปจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 

โดยไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นเพ่ิมทุนบางส่วนหุ้นละ 3 บาท และนอกจากน้ียงัไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นของทุนจดทะเบียนเดิมให้

เตม็มูลค่าหุ้นอีกจาํนวน 15 ลา้นบาท (4 ลา้นหุ้น จาํนวนหุ้นละ 3.75 บาท) 

 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันท่ี 30 กันยายน 2562 

 

 

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

               (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )                                                              (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )  37 

 

22. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วน

งานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ และ

บริษทัยอ่ยคือ กรรมการผูจ้ดัการของบริษทั 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีรายไดห้ลกัจาก 3 ประเภทธุรกิจ โดยขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามประเภทธุรกิจ สาํหรับงวด

สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 

 

 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันท่ี 30 กันยายน 2562 

 

 

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

               (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )                                                              (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )  38 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 

ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์  ธุรกิจให้เช่าและบริการ  

ธุรกิจผลิตพลงังานจาก

แสงอาทิตย ์  รวม 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 4.25  43.28  5.87  2.09  20.91  10.15  31.03  55.52 

หกั ตน้ทุนขายและบริการ (3.04)  (30.90)  (2.56)  (3.03)  (10.01)  (5.76)  (15.61)  (39.69) 

กาํไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 1.21  12.38  3.31  (0.94)  10.9  4.39  15.42  15.83 

รายไดอ่ื้น             4.72  2.66 

โอนกลบัหน้ีสงสัยจะสูญ             0.06  - 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย             (1.27)  (9.34) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร             (12.56)  (11.92) 

ตน้ทุนทางการเงิน             (2.73)  (1.48) 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้             -  (0.32) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ             3.64  (4.57) 

 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันท่ี 30 กันยายน 2562 

 

 

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

               (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )                                                              (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )  39 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 

ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์  ธุรกิจให้เช่าและบริการ  

ธุรกิจผลิตพลงังานจาก

แสงอาทิตย ์  รวม 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 10.03  64.49  11.79  5.99  67.00  17.27  88.82  87.75 

หกั ตน้ทุนขายและบริการ (7.39)  (48.21)  (7.57)  (7.12)  (30.66)  (8.46)  (45.62)  (63.79) 

กาํไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 2.64  16.28  4.22  (1.13)  36.34  8.81  43.20  23.96 

รายไดอ่ื้น             7.00  6.47 

โอนกลบัหน้ีสงสัยจะสูญ             0.11  19.00 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย             (2.99)  (12.51) 

ค่าใชจ้า่ยในการบริหาร             (33.72)  (37.47) 

ตน้ทุนทางการเงิน             (8.90)  (1.64) 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้             -  (0.29) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ             4.70  (2.48) 

 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันท่ี 30 กันยายน 2562 

 

 

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

               (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )                                                              (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )  40 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 

ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์  ธุรกิจให้เช่าและบริการ  

ธุรกิจผลิตพลงังานจาก

แสงอาทิตย ์  รวม 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

รายไดจ้ากการขายและบริการ -  -  6.96  2.67  1.83  -  8.79  2.67 

หกั ตน้ทุนขายและบริการ -  -  (2.51)  (2.64)  (0.72)  -  (3.23)  (2.64) 

กาํไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ -  -  4.45  0.03  1.11  -  5.56  0.03 

รายไดอ่ื้น             7.09  4.07 

โอนกลบัหน้ีสงสัยจะสูญ             0.06  - 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย             (0.16)  (0.16) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร             (9.58)  (10.57) 

ตน้ทุนทางการเงิน             (0.32)  (0.13) 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้             -  - 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ             2.65  (6.76) 

                



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันท่ี 30 กันยายน 2562 

 

 

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

               (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )                                                              (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )  41 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 

ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์  ธุรกิจให้เช่าและบริการ  

ธุรกิจผลิตพลงังานจาก

แสงอาทิตย ์  รวม 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1.36  1.34  13.80  7.73  6.41  -  21.57  9.07 

หกั ตน้ทุนขายและบริการ (1.20)  (1.13)  (7.46)  (7.05)  (2.39)  -  (11.05)  (8.18) 

กาํไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 0.16  0.21  6.34  0.68  4.02  -  10.52  0.89 

รายไดอ่ื้น             14.72  8.86 

โอนกลบัจากการลดมูลค่าค่าเงินลงทุน             -  18.94 

โอนกลบัหน้ีสงสัยจะสูญ             0.11  - 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย             (0.53)  (0.65) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร             (27.40)  (33.39) 

ตน้ทุนทางการเงิน             (1.49)  (0.24) 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้             -  - 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ             (4.07)  (5.59) 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันท่ี 30 กันยายน 2562 

 

 

(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ         (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ ไดแ้สดงสินทรัพยจ์าํแนกตามส่วนงาน แยกตามประเภทธุรกิจ โดยท่ีรายละเอียด ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์  ธุรกิจให้เช่าและบริการ  

ธุรกิจผลิตพลงังานจาก

แสงอาทิตย ์  รวม 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

สินทรัพยถ์าวร 55.08  45.06  -  -  567.02  634.53  622.10  679.59 

สินทรัพยถ์าวร-ให้เช่า -  -  107.80  110.68  -  -  107.80  110.68 

สินทรัพยอ่ื์น -  -  -  -  -  -  354.86  340.50 

สินทรัพยร์วม 55.08  45.06  107.80  110.68  567.02  634.53  1,084.76  1,130.77 

 

 

 

 

 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันท่ี 30 กันยายน 2562 

 

 

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

               (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )                                                              (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )  43 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์  ธุรกิจให้เช่าและบริการ  

ธุรกิจผลิตพลงังานจาก

แสงอาทิตย ์  รวม 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

สินทรัพยถ์าวร 55.06  45.01  -  -  41.84  56.28  96.90  101.29 

สินทรัพยถ์าวร-ให้เช่า -  -  107.80  110.68  -  -  107.80  110.68 

สินทรัพยอ่ื์น -  -  -  -  -  -  579.69  602.51 

สินทรัพยร์วม 55.06  45.01  107.80  110.68  41.84  56.28  784.39  814.48 

 

 

 

 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันท่ี 30 กันยายน 2562 

 

 

(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ        (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ 
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23. เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย และจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามสัญญา 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพ่ือการเก็งกาํไรหรือเพ่ือการคา้ 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเงินกูยื้มและเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินในอตัราดอกเบ้ียลอยตวั ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงขึ้นลงตาม 

สภาวะตลาดและอาจก่อให้เกิดความเส่ียงอตัราดอกเบ้ียสูงขึ้น  ขอ้มูลเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 

17 ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง

กนั อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากบริษทัฯ และบริษทัย่อยมีเงินกูยื้มเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี  ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่มีความเส่ียง

จากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียดงักล่าว 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยใชวิ้ธีและขอ้สมมติฐานดงัต่อไปน้ี ในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

-  เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะยาว แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบแสดง

ฐานะการเงิน 

-  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน   แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

-  เงินให้กูยื้ม แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินตามจาํนวนเงินท่ีแสดง

ในงบแสดงฐานะการเงิน 

-  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน มูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ แสดงตามจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

-  เงินกู้ยืมระยะส้ันและเงินกู้ยืมระยะยาว  ซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว และบางส่วนมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี  ท่ีมีอัตรา

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาดเงินปัจจุบนั ราคาตามบญัชีมีจาํนวนเท่ากบัมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ 

 

 

 

 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันท่ี 30 กันยายน 2562 

 

 

(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ        (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ 
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24. การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสําคญัของบริษทัฯ และบริษทัย่อย คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ี

เหมาะสมและการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนสรุปไดด้งัน้ี 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

 ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทนุ 0.29  0.32  0.06  0.10 

25. สิทธิประโยชน์จากการได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสําคญัของบริษทัฯ และบริษทัย่อย คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ี

เหมาะสมและการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยทางออ้ม 2 แห่งไดรั้บสิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการส่งเสริม

การลงทุน ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์จาํนวน 3 ฉบบัโดยไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรดงัน้ี 

         - ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั  

         - ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล สําหรับกาํไรสุทธิท่ีได้รับจากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็น

ระยะเวลา 8 ปี  นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น   กรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาท่ี

ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล กิจการจะไดรั้บอนุญาตให้นาํผลขาดทุนประจาํปีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้น ไปหัก

ออกจากกาํไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นภายหลงัระยะเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล มีกาํหนดระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่

วนัพน้กาํหนดเวลานั้น 

ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงลงทุนอยา่งเคร่งครัด 

เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัย่อยไดรั้บหนงัสือแจง้อนุมติัให้โอนกิจการพร้อมสิทธิประโยชน์จากการไดรั้บบตัร

ส่งเสริมการลงทุน  ให้แก่ผูรั้บโอน (บริษทัใหญ่) โดยไดรั้บการอนุมติัการโอนสิทธิดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ี 21 มกราคม 2562 

 

 

 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันท่ี 30 กันยายน 2562 

 

 

(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ        (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ 
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26. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

ภาระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อย  มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคต

เก่ียวกบัสัญญาเช่าและ บริการอ่ืน จาํนวนเงินรวม 3.75 ลา้นบาท และจาํนวน 9.50 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

บริษทัฯ และบริษทัย่อย ไดท้าํสัญญากบัคู่สัญญาหลายรายเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงสิทธิในการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตยด์งัน้ี  

บริษทั 

เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2561 บริษทัฯ ไดท้าํขอ้ตกลง 3 ฝ่ายระหว่างบริษทัฯ (ผูรั้บโอน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(คู่สัญญา) 

และบริษทัยอ่ย (ผูโ้อน) แกไ้ขเพ่ิมเติมในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าสําหรับซ้ือไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์

ติดตั้งบนหลงัคาเพ่ือโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาทั้งหมดให้แก่บริษทัฯ และเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 บริษทัฯ ได้

ซ้ือสินทรัพยโ์ครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยจ์ากบริษทัใหญ่ในราคาตามบญัชีสุทธิ 38.74 ลา้นบาท  

ตามหมายเหตุ 13 เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2562 และไดรั้บการอนุมติัให้โอนสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการส่งเสริมการ

ลงทุนให้แก่บริษทัใหญ่ ตามหมายเหตุ 25 ในการโอนโครงการดงักล่าว  บริษทัฯ ไดน้าํหน้ีคา้งชาํระท่ีมีต่อกนัจากการ

ซ้ือโครงการท่ีเคยเกิดขึ้นในงวด 2560 ตามหมายเหตุ 10 ให้ถือเป็นการชําระค่าซ้ือสินทรัพยใ์นโครงการท่ีเกิดขึ้น

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 ธันวาคม 2556 ถึง วนัท่ี 30 ธันวาคม 2581 ดว้ยอตัราท่ีกาํหนดไวต้ามปริมาณการผลิตซ่ึงเป็นอตัรา 6.16 บาทต่อ

หน่วยในเดือนพฤศจิกายน 2561 บริษทัยอ่ยไดข้ายโครงการพลงังานไฟฟ้าให้แก่บริษทัฯ พร้อมสิทธิต่างๆ บริษทัฯ จึงมี

ขอ้ผกูพนัต่อคู่สัญญาแทนบริษทัยอ่ยต่อไปตามท่ีกล่าวในวรรคขา้งตน้ 

บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ี 1  

- บริษัทฯ ได้ทําข้อตกลงแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าสําหรับการรับซ้ือไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตยก์ับบริษัทแห่งหน่ึงท่ีได้รับสิทธ์ิกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือรับโอนสิทธิในการผลิตและจําหน่าย

กระแสไฟฟ้าตามเง่ือนไขเดิมท่ีผูโ้อนไดท้าํไวก้บัการไฟฟ้าระยะเวลาโครงการ 25 ปี 
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- บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาให้เป็นผูส้นบัสนุนโครงการดาํเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบน

พ้ืนดินเพ่ือใชสิ้ทธ์ิจากเจา้ของโครงการ โดยบริษทัฯ จะตอ้งจ่ายค่าสนบัสนุนโครงการให้เจา้ของโครงการรายปี  ปีละ 

3.3 ลา้นบาท โดยชาํระภายหลงัท่ีผูส้นบัสนุนโครงการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าครบ 1 ปี  (กาํหนดชาํระค่าใชสิ้ทธิโดยแบ่ง

จ่ายเป็นรายเดือน) บริษทัฯ มีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายเงินสนบัสนุนจนส้ินสุดสัญญา (เดือน เมษายน 2584) จาํนวนเงินทั้งส้ิน 

76.45 ลา้นบาท 

บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ี 2 

- บริษัทฯ ได้ทําสัญญากับคู่สัญญาหลายรายเก่ียวกับการได้มาซ่ึงสิทธิในการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตยด์งัน้ี 

วนัท่ี 20 มกราคม 2560 ทาํสัญญาเพ่ือซ้ือโครงการไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพ้ืนดินตั้งอยู่ในสหกรณ์

โคนมปากช่องจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงซ่ึงไดรั้บสิทธ์ิในการขายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่า

ซ้ือขาย จาํนวน 294.99 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัฯ ไดท้าํขอ้ตกลงเพ่ิมเติมเพ่ือรับโอนสิทธิในสัญญา

ซ้ือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจากคู่สัญญาเดิม ตามสัญญาการซ้ือขายไฟฟ้าเลขท่ี PVF2-PEA-018/2559 ใน

ปริมาณรับซ้ือพลงังานไฟฟ้าสูงสุด 5.0 เมกะวตัต ์โดยกาํหนดวนัจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์ ภายในวนัท่ี 30 เมษายน

2560 มีระยะเวลา 25 ปี  

เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2560 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาร่วมพฒันาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยก์บัสหกรณ์โคนม

ปากช่อง จาํกดั ซ่ึงเจา้ของโครงการเป็นฝ่ายจดัหาท่ีดินสําหรับเป็นท่ีตั้งของโครงการ ส่วนบริษทัฯ เป็นผูส้นับสนุน

โครงการและทาํสัญญากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และดาํเนินการขอใบอนุญาตและอ่ืนๆ โดยแบ่งปันผลประโยชน์ตาม

ขอ้ตกลงในสัญญา 

เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2561 บริษทัฯ และสหกรณ์โคนม ไดร่้วมกนัทาํสัญญาเพ่ือเช่าท่ีดินกบัเจา้ท่ีดินรายหน่ึงเพ่ือใชเ้ป็น

ท่ีตั้ งโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าเร่ิมตั้ งแต่วันท่ี  1 ธันวาคม 2559 ถึงวันท่ี  1 ธันวาคม 2584 (ฉบับเดิมลงวันท่ี                 

14 กรกฎาคม 2559) ระยะเวลาการเช่า 25 ปี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ค่าเช่ารวม 38.40 ลา้นบาทโดยสหกรณ์ฯ เป็นผู ้

จ่ายชาํระจาํนวน 26.40 ลา้นบาท ชาํระเป็นรายเดือนเดือนละ 88,008 บาท ส่วนบริษทัฯ ตอ้งจ่ายชาํระ จาํนวนเงินรวม 

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

     ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

ภายใน 1 ปี     480  480 

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี     2,400  2,400 

มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป     7,762  8,122 

หนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีวงเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ียงั

ไม่ไดเ้บิกใช ้ซ่ึงคํ้าประกนัโดยหุน้บุริมสิทธิ 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

 ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 

2562 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2561 

วงเงินสินเช่ือ        

-วงเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 180  -  -  - 

27. คดีความ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดถู้กฟ้องร้องในคดีต่าง ๆ  ท่ีมีสาระสําคญั

ดงัน้ี 

บริษทั  

27.1  บริษทัฯ มีคดีฟ้องร้องจากอดีตพนกังาน 1 ราย  และอดีตกรรมการผูจ้ดัการเรียกร้องค่าเสียหายจากการเลิกจา้งไม่เป็น

ธรรม จาํนวนเงินรวม 22.60 ลา้นบาท ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างพิจารณาของศาล 

27.2  บริษทัฯ ได้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากคู่สัญญาเพ่ือเรียกคืนเงินประกนัหมายเหตุ 6 และเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2559 

บริษทัฯ ไดถู้กคู่สัญญาดงักล่าวฟ้องกลบัเรียกร้องค่าเสียหาย จาํนวน 50 ลา้นบาท ปัจจุบนัคดีความอยู่ระหว่างพิจารณา

คดี 
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27.3  บริษทัฯ ถูกผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงฟ้องเรียกร้องเงินค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือ จาํนวน 5 ลา้นบาท  ท่ีบริษทัฯ หัก

ไวส้ําหรับการประกนัความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการอาคารชุดท่ีบริษทัฯ ไดม้าจากการซ้ือหุ้นทั้งหมดใน

บริษัทย่อย ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ฟ้องแยง้กลับเพ่ือเรียกค่าความเสียหายจากโจทก์ เป็นจํานวนเงิน 44.04 ล้านบาท  

ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาล 

28. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาบัญชี 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังท่ี 6/2562 เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2562 มีมติอนุมติัให้บริษทันาํสภาพคล่อง

ส่วนเกินจาํนวนไม่เกิน 30 ลา้นบาท เขา้ลงทุนบริษทัโรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) ในราคาไม่เกินหุ้นละ 

3.90 บาท 

29. การอนุมตัิงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 


	T1 Green Q3_62
	T2 Green Q3_62
	FS (1-3)
	CI (3M)
	CI (9M)
	CE - Consol (8)
	CE - Separate (9)
	CF (10-11)

	T3 Green Q3_62

