
 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 

 



 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 

 บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน)  

 

 ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกัด (มหาชน) 

และบริษทัย่อย และได้สอบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกัด (มหาชน) 

ด้วยเช่นกัน ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนําเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

เหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ

ในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 

ขอบเขตการสอบทาน 

 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง

การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ

สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ

สอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาํให้ขา้พเจ้าไม่

สามารถได้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดังนั้นขา้พเจา้จึงไม่

แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 

ข้อสรุป 

 ขา้พเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดัทาํขึ้นตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34  เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของ

ขา้พเจา้ 
 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

 ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 2.3 เน่ืองดว้ยผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่าง

กาลสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 โดยเลือกนาํแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการ

ผอ่นปรนชัว่คราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี มาถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้ห้ขอ้สรุปอย่าง

มีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 
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เร่ืองอ่ืน 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยและ   

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ี

แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลง

วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2563 นอกจากน้ีงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

รวม และงบกระแสเงินสดรวมของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสด

เฉพาะกิจการของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน โดยให้ขอ้สรุปอย่างไม่มีเง่ือนไข ตามรายงานลงวนัท่ี 

10 พฤษภาคม 2562 

 

 

 

 

 

      (นางสาวเตชินี  พรเพญ็พบ) 

  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 10769 

 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2563 



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31
หมายเหตุ มีนาคม 2563 ธนัวาคม 2562 มีนาคม 2563 ธนัวาคม 2562

สินทรัพยห์มนุเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10,300            9,299                6,121              3,608              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.4, 7 10,573            9,215                11,983            8,287              
กิจการอ่ืน 7            54,725            52,725              7,528              6,642              

ลูกหน้ีเงินมดัจ าและเงินประกนัโครงการ 8            -                 -                    -                 -                 
ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 9            102,161          102,589            22,433            23,027            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 70                   425                   61                   368                 

รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 177,829          174,253            48,126            41,932            
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน
สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 11          46,939            -                    46,939            -                 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 8,041              8,041                -                 -                 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10          -                 -                    256,311          164,162          
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 11          -                 46,939              -                 46,939            
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.4         89,250            89,250              252,387          294,400          
กิจการอ่ืน 12          4,239              4,602                -                 -                 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13          120,669          121,840            120,669          121,840          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14          591,184          599,340            78,580            80,115            
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 15          51,399            -                    644                 -                 
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 16          34,210            34,480              14                   16                   
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 122                 122                   -                 -                 
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 826                 831                   12                   13                   

รวมสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 946,879          905,445            755,556          707,485          
รวมสินทรัพย์ 1,124,708       1,079,698         803,682          749,417          

3

งบการเงินรวม

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์
พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2563

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31
หมายเหตุ มีนาคม 2563 ธนัวาคม 2562 มีนาคม 2563 ธนัวาคม 2562

หน้ีสินหมนุเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.4, 17 -     -     41,729 54 
กิจการอ่ืน 17          8,629 7,905 4,126 3,931 

เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาจะซ้ือจะขายและใหเ้ช่า 2,548 1,961 1,147 575 
ส่วนของหน้ีสินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี
หน้ีสินระยะยาว 18          37,639 37,022 -     -     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 19          1,499 153 155 153 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.4         -     -     31,519 -     
รวมหน้ีสินหมนุเวียน 50,315            47,041              78,676            4,713              

หน้ีสินไมห่มนุเวียน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18          172,361 182,103 -     -     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 19          49,711 339 300 339 
ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชน์
พนกังาน 1,242 1,140 1,204 1,102 

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน -     -     -     -     
รวมหน้ีสินไมห่มนุเวียน 223,314 183,582 1,504 1,441 

รวมหน้ีสิน 273,629 230,623 80,180 6,154 

4
บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บาท

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31
หมายเหตุ มีนาคม 2563 ธนัวาคม 2562 มีนาคม 2563 ธนัวาคม 2562

ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 818,024,729 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท 818,025          818,025            818,025          818,025          

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั 818,024,729 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท 818,025          818,025            818,025          818,025          

ส่วนเกินมลูคา่หุ้น 624,226          624,226            624,226          624,226          
ก าไร (ขาดทุน) สะสม
จดัสรรแลว้
ทุนส ารองตามกฎหมาย 9,834              9,834                9,834              9,834              

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (699,837) (698,661) (728,583) (708,822)
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (1,738) (1,738) -                 -                 
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 750,510          751,686            723,502          743,263          
ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 100,569 97,389              -    -                 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 851,079          849,075            723,502          743,263          
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,124,708       1,079,698         803,682          749,417          

5
บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บาท

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2563

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"สอบทานแล้ว"

2563 2562 2563 2562
รายได้

รายไดจ้ากการขาย 690 4,255 690 615 
รายไดค้า่เช่าและบริการ 6.3          2,695 3,486 3,541 3,486 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 24,068 23,884 2,292 2,339 
รายไดอ่ื้น 6.3          1,780 1,179 3,732 3,844 

รวมรายได้ 29,233 32,804 10,255 10,284 
คา่ใชจ่้าย

ตน้ทุนขาย 595 3,631 595 582 
ตน้ทุนคา่เช่าและบริการ 2,177 2,900 2,107 2,485 
ตน้ทุนจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 9,463 9,337 756 821 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 712 1,342 521 207 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 6.3          9,329 10,191 7,209 9,025 

รวมคา่ใชจ่้าย 22,276 27,401 11,188 13,120 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงินและ

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 6,957 5,403 (933) (2,836)
ตน้ทุนทางการเงิน 6.3          3,037 2,534 50 26 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 3,920 2,869 (983) (2,862)
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ -      -      -      -      
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 3,920 2,869 (983) (2,862)
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -      -      -      -      
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 3,920 2,869 (983) (2,862)

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

6

หมายเหตุ
งบการเงินรวม

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563

พนับาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"สอบทานแล้ว"

2563 2562 2563 2562
การแบง่ปันก าไร (ขาดทนุ)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 740 (1,035) (983) (2,862)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 3,180 3,904 -      -      

3,920 2,869 (983) (2,862)
การแบง่ปันก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 740 (1,035) (983) (2,862)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 3,180 3,904 -      -      

3,920 2,869 (983) (2,862)

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ 

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 21           0.001 (0.001) (0.001) (0.003)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

7
บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563

พนับาท

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี รวมส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกินมูลค่าหุน้ องคป์ระกอบอ่ืนของ รวม อ านาจควบคุม
และช าระแลว้ ส่วนของผูถื้อหุน้

จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สีย
หมายเหตุ ส ารองตามกฎหมาย ของบริษทัใหญ่ในบริษทัยอ่ย

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 818,025 624,226 9,834 (702,784) -      749,301 110,392 859,693 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -      -      -      (1,035) -      (1,035) 3,904 2,869 
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 818,025 624,226 9,834 (703,819) -      748,266 114,296 862,562 

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 818,025 624,226 9,834 (698,661) (1,738) 751,686 97,389 849,075 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 4 -      -      -      (1,916) -      (1,916) -      (1,916)
ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - 
ปรับปรุงแลว้ 818,025 624,226 9,834 (700,577) (1,738) 749,770 97,389 847,159 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -      -      -      740 -      740 3,180 3,920 
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 818,025 624,226 9,834 (699,837) (1,738) 750,510 100,569 851,079 

ส่วนของบริษทัใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

8

พนับาท
งบการเงินรวม

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกินมูลค่าหุน้ รวมส่วนของผูถื้อหุน้
และช าระแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ทุนส ารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 818,025 624,226 9,834 (709,874) 742,211 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -      -      -      (2,862) (2,862)
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 818,025 624,226 9,834 (712,736) 739,349 

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 818,025 624,226 9,834 (708,822) 743,263 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 4 -      -      -      (18,778) (18,778)
ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงแลว้ 818,025 624,226 9,834 (727,600) 724,485 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -      -      -      (983) (983)
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 818,025 624,226 9,834 (728,583) 723,502 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก าไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

9
บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563

พนับาท

จดัสรรแลว้



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 3,920 2,869 (983) (2,862)
ปรับรายการท่ีกระทบก าไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

การปรับปรุงดว้ยคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ -     -     -     -     
การปรับปรุงดว้ยตน้ทุนทางการเงิน 3,037 2,541 50 26 
การปรับปรุงดว้ยลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน

 (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (5,622) (806) (3,813) (916)
การปรับปรุงดว้ยตน้ทุนพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 429 3,632 595 582 
การปรับปรุงดว้ยสินทรัพยอ่ื์น (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 364 (2,356) -     -     
การปรับปรุงดว้ยเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 1,807 153 215 27 

การปรับปรุงดว้ยเงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาจะซ้ือจะขาย 587 -     572 -     
การปรับปรุงดว้ยคา่เส่ือมราคา และคา่ตดัจ าหน่าย 9,287 8,782 2,675 2,716 
การปรับปรุงดว้ยประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 97 101 102 100 
การปรับปรุงดว้ยหน้ีสูญ และหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 64 (30) 64 (30)
การปรับปรุงดว้ยขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่าย
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน (144) -     -     -     

การปรับปรุงอ่ืนดว้ยรายการท่ีไมใ่ช่เงินสด - ตดัจ าหน่าย
สินทรัพย์ 1,304 -     926 -     

การปรับปรุงอ่ืนดว้ยเงินสดท่ีเกิดจากการลงทุนหรือการกูย้ืม (1,541) 1 (3,630) (3,746)
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การด าเนินงาน 13,589 14,887 (3,227) (4,103)

ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก) (70) (52) (61) (68)
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 13,519 14,835 (3,288) (4,171)

10
บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563

พนับาท

งบกระแสเงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับคืนจากการลดทุนในบริษทัยอ่ย -     -     -     80,000 
เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้ืมแก่บุคคลอ่ืนหรือกิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั -     363 4,000 (32,000)
เงินสดรับช าระคืนจากเงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้ืมแก่บุคคลอ่ืน

หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -     -     -     10,000 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -     (279) -     (271)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (120) -     -     -     
ดอกเบ้ียรับ 183 (1) 1,843 3,746 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 63 83 5,843 61,475 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้ืม (9,183) (44,012) -     (58,000)
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (363) (371) (37) (371)
ดอกเบ้ียจ่าย (3,035) (2,541) (5) (26)

(12,581) (46,924) (42) (58,397)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ 1,001 (32,006) 2,513 (1,093)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 9,299 53,556 3,608 9,003 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 10,300 21,550 6,121 7,910 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน

11
บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 
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บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันท่ี 31 มีนาคม 2563 
 
1. ขอ้มูลทัว่ไป 

การจดทะเบียน : บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทะเบียน
เลขท่ี 0107548000587 เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2548 

ท่ีตั้งบริษทั ส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 405 ซอย 13 ถนนบอนด์สตรีท ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 
จงัหวดันนทบุรี 

ท่ีตั้งโครงการพลงังานแสงอาทิตย ์
บริษทั แห่งท่ี 1 : เลขท่ี 242/1 หมู่ท่ี 4 ต าบลพฒันานิคม อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี 
บริษทัยอ่ย แห่งท่ี 1 : เลขท่ี 350-351 ต าบลคลองม่วง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 
บริษทัยอ่ย แห่งท่ี 2 : เลขท่ี 304 ต าบลสระขวญั อ าเภอเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ 
ประเภทธุรกิจ : พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, ผลิตและจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าจาก

แสงอาทิตย ์
 

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 
2.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) ไทย ซ่ึงไดก้ าหนดเพื่อเป็นการให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
โดยเน้นการให้ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อ
ไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่
กบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

   งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่าง
อ่ืนในนโยบายการบญัชี 

   งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย 
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

 
 
 
 
 
 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
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 2.2 หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 
  2.2.1 งบการเงินรวมไดจ้ดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 
    อตัราส่วนของการถือหุ้น   

    (ร้อยละของจ านวนหุ้นจดทะเบียน)   
    ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ท่ีตั้ง 

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ                  มีนาคม 2563  ธนัวาคม 2562  ส านกังานใหญ่ 
ถือหุ้นทางตรง         

บริษทั บริหารสินทรัพย ์ธนทรัพย ์จ ากดั 
(เดิมช่ือ บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั) 

 ริเร่ิมและพฒันาโครงการท่ี
เก่ียวกบัพลงังานและลงทุน
ในกิจการพลงังานไฟฟ้า 

 99.99  99.99  ประเทศไทย 

บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั  พฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์  99.99  99.99  ประเทศไทย 
บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จ ากดั 
   

 ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์

 49.00  19.60  ประเทศไทย 

บริษทั เวนตุส โซลาร์ จ ากดั* 
   

 ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์

 49.00  -  ประเทศไทย 

บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมถือโดยบริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด     
บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จ ากดั* 
   

 ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์

 -  29.40  ประเทศไทย 

บริษทั เวนตุส โซลาร์ จ ากดั* 
   

 ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์

 -  49.00  ประเทศไทย 

  * การเปลี่ยนแปลงตามหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 10 

 
  2.2.2  บริษทัจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัมีสิทธิไดรั้บ

หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ านาจในการสั่ง
การกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

  2.2.3  บริษทัน างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัมี
อ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

  2.2.4 งบการเงินรวมจดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนัส าหรับรายการบญัชีท่ีเหมือนกนั
หรือเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีคลา้ยคลึงกนั 

  2.2.5 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกันท่ีมีสาระส าคญัได้ถูกตดั
ออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

  2.2.6 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั
ย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทั และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
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  การรวมงบการเงินของบริษัทย่อยท่ีบริษัทและบริษัทย่อยมีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่ากึง่หน่ึง 
  ฝ่ายบริหารได้พิจารณาว่าบริษทัและบริษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยมี
อ านาจควบคุมอ านาจในบริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จ ากดั และบริษทั เวนตุส โซลาร์ จ ากดั ถึงแมว้่า
จะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษัทดังกล่าว ด้วยสัดส่วนเพียงร้อยละ 49 และร้อยละ 49 
ตามล าดบั เน่ืองจากบริษทัและบริษทัย่อยสามารถสั่งการกิจกรรมท่ีส าคญัของบริษทัดงักล่าวได ้
นอกจากผูถื้อหุ้นอ่ืนในบริษทัทั้ง 2 แห่ง ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายย่อย ๆ เท่านั้น ดังนั้น จึงถือว่าบริษทั 
ทั้ง 2 แห่งเป็นบริษทัย่อยของกลุ่มกิจการและตอ้งน ามารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ี
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอ านาจควบคุมในกิจการดงักล่าว 

 
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

 ในระหว่างปี บริษทัและบริษทัย่อยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบ
การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ
ทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ย มาตรฐานและ
การตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก าหนดหลักการเก่ียวกับการจัด
ประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดย
พิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจ
ของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน
โดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนั
ความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการ
บญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง 

สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการ
รับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผู ้
เช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 
เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน
โดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาใช้โดยรับรู้ผลกระทบ
สะสมโดยการปรับปรุงยอดยกมาของก าไรสะสม (Modified Retrospective Approach) โดยไม่
ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ผลกระทบสะสมจากการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก ไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 4 
 
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือ
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราว
ส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการ
ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทาง
บญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 
2563 และมีผลบงัคบัใช้ส าหรับการจดัท างบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีรอบระยะเวลา
รายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

บริษทัและบริษทัยอ่ยเลือกใชม้าตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชี
ดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) 
มาใชว้ดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณีท่ีใชวิ้ธีการอย่างง่ายใน
การวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

- เลือกท่ีจะวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

- เลือกท่ีจะไม่น าข้อมูลท่ี เก่ียวกับสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการ
พยากรณ์ทางการเงิน ในอนาคตใช้ประกอบเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
กิจการยงัปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่า
ยติุธรรม  
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- เลือกท่ีจะไม่น าข้อมูลท่ีเก่ียวกับสถานการณ์ COVID-19 ท่ีมีความไม่แน่นอนซ่ึงอาจ
กระทบต่อการประมาณการก าไรทางภาษีท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต มาเป็นขอ้มูลในการ
ประมาณการความเพียงพอของก าไรทางภาษี ท่ีจะเกิดขึ้ นในอนาคต เพื่อท่ีจะใช้
ประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐาน                   
การบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาพิจารณาเป็นเหตุการณ์ท่ีมีผลท าให้เกิดภาระ
ผกูพนัในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต 

 
3. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบัท่ีใชใ้น
การจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้นโยบายการบญัชีท่ีมีการเปล่ียนแปลง
เน่ืองจากบริษัทและบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทาง
การเงิน และกลุ่มมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกับเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ซ่ึงมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 
3.1 ลูกหน้ีการคา้ 

  ลูกหน้ีการคา้รับรู้เม่ือเร่ิมแรกด้วยจ านวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีปราศจากเง่ือนไขในการ
ไดรั้บช าระ ในกรณีท่ีมีส่วนประกอบดา้นการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญัจะรับรู้ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของส่ิง
ตอบแทน 
  ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกค่า
เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ โดยใชวิ้ธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัท่ี 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ซ่ึงก าหนดให้พิจารณา
ผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายหุน้ีและรับรู้ผลขาดทุนตั้งแต่การรับรู้รายการลูกหน้ีการคา้ 
ในการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ลูกหน้ีการคา้จะถูกจดักลุ่มตามวนัท่ีครบ
ก าหนดช าระ อตัราความเสียหายท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กบัประวติัการช าระเงินและขอ้มูลผล
ขาดทุนด้านเครดิตในอดีตซ่ึงมีการปรับเพื่อสะท้อนข้อมูลปัจจุบันและการคาดการณ์ล่วงหน้า
เก่ียวกับปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลต่อความสามารถของลูกคา้ในการช าระหน้ี และปรับ
อตัราการสูญเสียในอดีตตามการเปล่ียนแปลงท่ีคาดการณ์ไวใ้นปัจจยัเหล่าน้ี ผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนภายใตค้่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 
 
 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

17 
 

 

3.2 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

การจัดประเภทรายการขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจการในการจดัการ
สินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินตามลกัษณะการวดัมูลค่า ดงัน้ี 
• รายการท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือผ่าน

ก าไรขาดทุน) และ 
• รายการท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งจดัประเภทรายการใหม่ส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีเฉพาะเม่ือ

บริษทัและบริษทัยอ่ยเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยเ์หล่านั้น 
ตราสารทุนสามารถจ าแนกและไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามประเภทของการวดัมูลค่าได้

สองประเภท ไดแ้ก่ การวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVPL) หรือการวดัมูลค่ายติุธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) ซ่ึงไม่สามารถจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไร
หรือขาดทุนในภายหลงั  

ในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน
หรือหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
บวกหรือหักด้วยตน้ทุนการท ารายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการได้มาหรือการออกสินทรัพย์
ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินนั้น ตน้ทุนการท ารายการของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนนั้นรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินซ่ึงประกอบดว้ยอนุพนัธ์แฝงจะพิจารณาในภาพรวมว่ากระแสเงินสดท่ี
เกิดจากสินทรัพยท์างการเงินนั้นเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียหรือไม่  

การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหน้ีขึ้นอยู่กบัโมเดลทางธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อย
ในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์าง
การเงิน การวดัมูลค่าตราสารหน้ีสามารถท าได ้3 วิธี โดยขึ้นอยู่กบัการจดัประเภทตราสารหน้ีของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย 

• ราคาทุนตัดจ าหน่าย  สินทรัพยท์างการเงินต้องวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายเม่ือ
บริษทัและบริษทัย่อยถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์
การถือครองสินทรัพยท์างการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และขอ้ก าหนดตาม
สัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้
และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้รายไดด้อกเบ้ียจากสินทรัพย์
ทางการเงินดังกล่าวตอ้งค านวณโดยใช้วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ก าไรหรือขาดทุนท่ี
เกิดขึ้นจากการตดัรายการจะรับรู้โดยตรงในก าไรหรือขาดทุนและแสดงรายการในก าไร
ขาดทุนอ่ืน พร้อมกบัก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า
แสดงเป็นก าไรหรือขาดทุน 
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• มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) สินทรัพยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือบริษัทและบริษัทย่อยถือครอง
สินทรัพยท์างการเงินตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา
และเพื่อขายสินทรัพยท์างการเงิน และขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึง
ท าให้เกิดกระแสเงินสด ซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงิน
ตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้การเปล่ียนแปลงของมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินรับรู้ผา่นก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ยกเวน้ รายการขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบ้ีย และก าไร
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ีเก่ียวขอ้งจะรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุน เม่ือมีการตดัรายการ
สินทรัพยท์างการเงิน ก าไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนจะต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าก าไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในก าไร
ขาดทุนอ่ืน รายไดด้อกเบ้ียจากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวตอ้งค านวณโดยใชว้ิธีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแท้จริง รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบ
ก าไรขาดทุน 

• มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVPL) สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการ
วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือ FVOCI ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่า FVPL จะรับรู้เป็นก าไร
หรือขาดทุน และแสดงรายการสุทธิในก าไรขาดทุนอ่ืนในรอบระยะเวลาท่ีเกิดรายการ 

เงินปันผลท่ีไดรั้บจากเงินลงทุนจะรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนโดยแสดงรายการเป็นรายไดอ่ื้น
เม่ือบริษทัและบริษทัยอ่ยมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผล 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย FVPL จะรับรู้เป็น
ก าไรขาดทุนอ่ืนในงบก าไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (และการกลบัรายการขาดทุน
จากการด้อยค่า) ของตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าด้วย FVOCI จะไม่แยกแสดงรายการต่างหากจาก
รายการเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ ในมูลค่ายติุธรรม 

 
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงินและส่วนของเจ้าของ 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นผูอ้อกตอ้งจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงิน
หรือตราสารทุนโดยพิจารณาภาระผกูพนัตามสัญญา 

• หากบริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตามสัญญาท่ีจะตอ้งส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์
ทางการเงินอ่ืนให้กับกิจการอ่ืน โดยไม่สามารถปฏิเสธการช าระหรือเล่ือนการช าระ
ออกไปอย่างไม่มีก าหนดไดน้ั้น เคร่ืองมือทางการเงินนั้นจะจดัประเภทเป็นหน้ีสินทาง
การเงิน เวน้แต่ว่าการช าระนั้นสามารถช าระโดยการออกตราสารทุนของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยเองดว้ยจ านวนตราสารทุนท่ีคงท่ี และเปล่ียนกบัจ านวนเงินท่ีคงท่ี 

• หากบริษทัและบริษทัย่อยไม่มีภาระผูกพนัตามสัญญาหรือสามารถเล่ือนการช าระภาระ
ผกูพนัตามสัญญาไปได ้เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

19 
 

 

ในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงินดว้ย
มูลค่ายุติธรรม บริษทัและบริษทัย่อยจดัประเภทรายการหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดท่ีวดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย ยกเวน้หน้ีสินทางการเงินบางรายการ  

 
การรับรู้รายการและการตัดรายการ 

บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งรับรู้สินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินในงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะเม่ือบริษทัและบริษทัย่อยเป็นคู่สัญญาตามขอ้ก าหนดของสัญญาของเคร่ืองมือทาง
การเงินนั้น การซ้ือหรือขายสินทรัพยท์างการเงินตามวิธีปกติตอ้งรับรู้รายการในวนัซ้ือขาย ซ่ึงเป็น
วนัท่ีบริษทัและบริษทัย่อยตกลงท่ีจะซ้ือหรือขายสินทรัพย ์สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการ
เฉพาะเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงินหมดอายุ หรือเม่ือบริษทั
และบริษทัย่อยโอนสินทรัพยท์างการเงิน และเป็นการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็น
เจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงิน 

 
การด้อยค่า 

บริษทัและบริษทัย่อยประเมินขอ้มูลคาดการณ์อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายและ FVOCI 
วิธีการประเมินการดอ้ยค่าท่ีเลือกใชข้ึ้นอยู่กบัความเป็นสาระส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต บริษทั
และบริษทัยอ่ยใชวิ้ธีทัว่ไป (General approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 
3.2 สัญญาเช่า 

 ณ วัน เร่ิมต้นสัญญา บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือ
ประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญา
นั้นเป็นการใหสิ้ทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อการแลกเปล่ียน
กบัส่ิงตอบแทน 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยประเมินอายสุัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ไดท่ี้ระบุในสัญญาเช่า
หรือตามระยะเวลาท่ีเหลืออยูข่องสัญญาเช่าท่ีมีผลอยู ่ณ วนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมา
ใชเ้ป็นคร้ังแรก (ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563) โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญา
เช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการ
ยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ทั้งน้ีพิจารณาถึง
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่ออายขุองสัญญาเช่าดงักล่าว เป็นตน้ 
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สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ผู้เช่า 
  สินทรัพยสิ์ทธิการใชรั้บรู้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหักค่า
เส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญา
เช่าใหม่ (ถา้มี) ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ย จ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่า
เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงท่ีเกิดขึ้น และการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าใดๆท่ีจ่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่า
เร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลหกัส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 
  ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้วมถึงประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดขึ้นส าหรับผูเ้ช่าในการ
ร้ือและขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์
อา้งอิงใหอ้ยูใ่นสภาพตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญาเช่า 
  ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตาม
อายขุองสัญญาเช่า หรืออายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละประเภท  
 
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
  หน้ีสินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ได้
จ่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าดงักล่าวประกอบดว้ย การจ่ายช าระ
คงท่ี (รวมถึงการจ่ายช าระคงท่ีโดยเน้ือหา) หกัลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า (ถา้มี) และจ านวนเงินท่ี
คาดว่าผูเ้ช่าจะจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ นอกจากน้ี การจ่ายช าระตามสัญญาเช่า
ยงัรวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิการเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีบริษทัและ
บริษทัย่อยจะใช้สิทธิเลือกนั้น และการจ่ายช าระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนด
สัญญาเช่าแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า  
  บริษทัและบริษทัย่อยค านวณมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าโดยใช้อัตรา
ดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ีสัญญาเช่ามีผล หากอตัราดอกเบ้ียตามนยัของหน้ีสินสัญญาเช่านั้น
ไม่สามารถก าหนดได้ ทั้ งน้ีอัตราดอกเบ้ียการกู้ยืมส่วนเพิ่มอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของ
พนัธบตัรรัฐบาลปรับดว้ยค่าความเส่ียงท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลงัจากวนัท่ี
สัญญาเช่าเร่ิมมีผลบริษทัและบริษทัย่อยจะวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นเพื่อสะทอ้น
ดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า และลดลงเพื่อสะทอ้นการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ 
นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัย่อยจะวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุ
สัญญาเช่า จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระ หรือการประเมินสิทธิการเลือกในการซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 
 
สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าต ่า 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยเลือกใชข้อ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (สัญญา
เช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่านบัจากวนัท่ีสัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิการเลือกซ้ือ) 
และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่าดงักล่าวจะรับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
 บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าจากสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดโ้ดย
ใชว้ิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
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4. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ
ปฏิบติั 
  ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 2.3 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือ
ปฏิบติัในระหวา่งปีปัจจุบนั โดยกิจการไดเ้ลือกปรับผลกระทบสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี
ดงักล่าว และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ขา้งตน้มาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี   

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 
 มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัท่ี 9 
 มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัท่ี 16 
 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน        
สินทรัพยห์มุนเวียน        

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        
      กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,215  -  -  9,215 
      กิจการอื่น 52,725  (1,916)  -  50,809 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื่น -  46,939  -  46,939 
เงินลงทุนระยาวอื่น 46,939  (46,939)  -  - 

 เงินให้กูย้ืมระยะยาว         
      กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 89,250  -  -  89,250 
      กิจการอื่น 4,602  -  -  4,602 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 599,340  -  (686)  598,654 
 สินทรัพยสิ์ทธิการใช้  -  -  51,767  51,767 

 รวมสินทรัพย ์ 1,079,698  (1,916)  51,081  1,128,863 

หน้ีสินหมุนเวียน        
 ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนด        

       ช าระภายในหน่ึงปี  153  -  1,313  1,466 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน        
 หน้ีสินตามสัญญาเช่า 339  -  49,768  50,107 

 รวมหน้ีสิน 230,623  -  51,081  281,704 

ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (698,661)  (1,916)  -  (700,577) 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ (1,738)  -  -  (1,738) 

 รวมส่วนของเจา้ของ 849,075  (1,916)  -  847,159 
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 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 
 มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัท่ี 9 
 มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัท่ี 16 
 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2563 
งบแสดงฐานะการเงิน        
สินทรัพยห์มุนเวียน        
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        
      กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,287  -  -  8,287 
      กิจการอื่น 6,642  (1,916)  -  4,726 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื่น -  46,939  -  46,939 
เงินลงทุนระยาวอื่น 46,939  (46,939)  -  - 

 เงินให้กูย้ืมระยะยาว         
      กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 294,400  (16,862)  -  277,538 
      กิจการอื่น -  -  -  - 
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 599,340  -  (686)  598,654 
 สินทรัพยสิ์ทธิการใช้  -  -  686  686 
 รวมสินทรัพย ์ 749,417  (18,778)  -  730,639 
หน้ีสินหมุนเวียน        
 ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนด        
       ช าระภายในหน่ึงปี  153  -  -  153 
 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน        
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน        
 หน้ีสินตามสัญญาเช่า 339  -  -  339 
 รวมหน้ีสิน 6,154  -  -  6,154 
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (708,822)  (18,778)  -  (727,600) 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ -  -  -  - 
 รวมส่วนของเจา้ของ 743,263  (18,778)  -  724,485 

 
4.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 ผลกระทบท่ีมีต่อก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 (698,661)  (708,822) 
การเพ่ิมขึ้นจากค่าเผ่ือผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น (1,916)  (1,916) 
การเพ่ิมขึ้นจากค่าเผ่ือผลขาดทุนเงินให้กูยื้มกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  (16,862) 
การปรับปรุงก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรจากการน ามาตรฐานการรายงาน    
   ทางการเงินฉบบัท่ี 9 มาถือปฏิบติั ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 (1,916)  (18,778) 
ก าไรสะสมยงัไม่จดัสรร ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 เฉพาะผลกระทบ     
  จากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 มาถือปฏิบติัก่อนการ    
   ปรับปรุงผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16  (700,577)  (727,600) 
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การจัดประเภทและการวัดมูลค่า 
 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (วนัท่ีถือปฏิบติัคร้ังแรก) ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัย่อยได้ประเมิน
โมเดลธุรกิจท่ีใช้จดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน และจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงิน ดงัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่ายติุธรรม 
ผ่านก าไรขาดทุน 

 ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย 

 รวม  มูลค่ายติุธรรม 
ผ่านก าไรขาดทุน 

 ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย 

 รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  9,299  9,299  -  3,608  3,608 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น            

 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  9,215  9,215  -  8,287  8,287 
        กิจการอื่น -  50,809  50,809  -  4,726  4,726 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั -  8,041  8,041  -  -  - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 36,939  10,000  46,939  36,939  10,000  46,939 
เงินให้กูยื้มระยะยาว            

 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  89,250  89,250  -  277,538  277,538 
        กิจการอื่น -  4,602  4,602  -  -  - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น -  831  831  -  13  13 

สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 36,939  182,047  218,986  36,939  304,172  341,111 

 
 พนับาท 
 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 

 
งบการเงินรวม  งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน    
      กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  54 
      กิจการอ่ืน 7,905  3,931 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 219,125  - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 51,573  492 
 278,603  4,477 

 
การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการลูกหน้ีการคา้และเงินให้กูย้ืมระยะยาวกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีตอ้งมี
การพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 
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ลูกหนีก้ารค้า 
 บริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามวิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการวดัมูลค่าของผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายสุ าหรับลูกหน้ีการคา้ทั้งหมด 
 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น บริษทัและบริษทัย่อยมีการจดักลุ่มลูกหน้ี
การคา้ตามความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีมีลกัษณะร่วมกนัและระยะเวลาเกินก าหนดช าระ อตัราขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากลกัษณะการจ่ายช าระเงินในอดีต ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจาก
ประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัในอนาคตท่ีจะมีผลกระทบต่ออตัราขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 
ดว้ยวิธีการดงักล่าว ค่าเผ่ือผลขาดทุนส าหรับลูกหน้ีการคา้มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 

 ยงัไม่ถึง 
ก าหนดช าระ 

 
 

ไม่เกิน 
3 เดือน 

 3 - 6 เดือน  6 - 12 เดือน  
 

เกินกว่า 
12 เดือน 

 รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563            
ลูกหน้ีการคา้ 8,480  3,968  -  -  27,218  39,666 
ค่าเผื่อผลขาดทุน -  3,776  -  -  27,218  30,994 
 

 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ถึง 
ก าหนดช าระ 

 
 

ไม่เกิน 
3 เดือน 

 3 - 6 เดือน  6 - 12 เดือน  
 

เกินกว่า 
12 เดือน 

 รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563            
ลูกหน้ีการคา้ 101  3,968  -  -  27,218  31,287 
ค่าเผื่อผลขาดทุน -  3,776  -  -  27,218  30,994 

 
การกระทบยอดค่าเผ่ือผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กับค่าเผื่อผลขาดทุน

ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัน้ี  
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้    
ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 29,078  29,078 
ผลกระทบจากการปรับปรุงยอดยกมาท่ีมีต่อก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,916  1,916 
ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 30,994  30,994 
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เงินให้กู้ยืมแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนถูกจ ากดัท่ีผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขา้งหนา้ 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนส าหรับเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

 

 ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับ
เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562    - 
ผลกระทบจากการปรับปรุงยอดยกมาท่ีมีต่อก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร   16,862 
ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563   16,862 

 
4.2 สัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าดงักล่าววดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่าท่ียงัไม่ได้จ่ายช าระ คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษทัและบริษทัย่อย 
อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มดงักล่าวท่ีน ามาค านวณหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
อยูร่ะหวา่งร้อยละ 5.00 ต่อปี 

 ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 
บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าดงักล่าวก่อนวนัน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัเป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการ
ใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 
 พนับาท 

 
งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานที่เปิดเผย  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 21,793  2,696 
หกั สัญญาเช่าระยะสั้นท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรง -  - 
หกั   สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่าท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรง -  - 
บวก  สิทธิท่ีจะซ้ือหรือขยายระยะเวลาท่ีค่อนขา้งแน่ท่ีจะมีการใชสิ้ทธิ 64,478  - 
หกั  สิทธิท่ีสามารถยกเลิกสัญญาท่ีค่อนขา้งแน่ท่ีจะมีการใชสิ้ทธิ -  - 
หกั  สัญญาพิจารณาเป็นสัญญาบริการ (3,149)  (2,696) 
 83,122  - 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (32,041)  - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมขึ้นจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16    
      มาถือปฏิบติั  51,081  - 
หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 492  492 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 51,573  492 
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 พนับาท 

 
งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
    
ประกอบดว้ย    
   หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวียน 1,466  153 
   หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 50,107  339 

 51,573  492 
 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้บ่งตามประเภทสินทรัพยไ์ดด้งัน้ี 
 พนับาท 

 
งบการเงินรวม  

 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563    
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 51,081  - 
ยานพาหนะ 492  492 
รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 51,573  492 

 
5. การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั 
 การก าหนดอายุสัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลกิสัญญาเช่า  
  บริษทัและบริษทัย่อยก าหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ได้ของสัญญาเช่า โดยรวม

ระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือก
นั้น และระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใช้
สิทธิเลือกนั้น ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยมีความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือท่ีจะไม่ใช้สิทธิเลือกในการ
ยกเลิกสัญญาเช่า โดยพิจารณาขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท าให้เกิดส่ิงจูงใจในทาง
เศรษฐกิจส าหรับบริษทัและบริษทัยอ่ยในการใชสิ้ทธิเลือกนั้น ภายหลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่ามีผล บริษทัฯและ
บริษทัย่อยจะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีมีนัยส าคญัซ่ึงอยู่ภายใตก้าร
ควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือก 
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6.  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
  บริษทัมีรายการบญัชีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอยา่งมีสาระส าคญั กิจการเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการมีผู ้

ถือหุน้และ/หรือกรรมการกลุ่มเดียวกนั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ ส่วนหน่ึงเกิดจาก
รายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงันั้นงบการเงินไดร้วมผลของรายการดงักล่าว โดยใชน้โยบายก าหนดรายการ
ท่ีเป็นปกติทางธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเช่นเดียวกบัท่ีคิดกบัลูกคา้รายอ่ืน 

 
6.1  ลกัษณะความสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทัยอ่ย   
 บริษทั บริหารสินทรัพย ์ธนทรัพย ์จ ากดั  
  (เดิมช่ือ บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั) 

 บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั 

 บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั  บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั 
 บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั  บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่จนถึงวนัท่ี 

    19 กนัยายน 2562 
 บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จ ากดั  บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั 
 บริษทั เวนตุส โซลาร์ จ ากดั  บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
 บริษทั เมทลิงค ์อินโฟ จ ากดั  ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิในบริษทัยอ่ย 
 บริษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั  ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิในบริษทัยอ่ย 
 บริษทั นอร์ติส เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั  ผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ย 
 บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน)  มีกรรมการร่วมกนั 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
 นายพิชิต วิริยะเมตตากุล  ผูถื้อหุน้ใหญ่ 

 
6.2 นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

รายการ  นโยบายการก าหนดราคา 
รายไดค้่าเช่าและบริการ  ใชร้าคาตามสัญญาท่ีตกลงกนั 
ดอกเบ้ียรับ  อตัราร้อยละ 4.00 - 7.00 ต่อปี 
ดอกเบ้ียจ่าย  อตัราร้อยละ 3.00 - 5.00 ต่อปี 
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6.3 รายการส าคัญท่ีเกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
รายไดค้่าเช่า        

บริษทัยอ่ย -  -  240  120 
รายไดค้่าบริการ        

บริษทัยอ่ย -  -  606  280 
ดอกเบ้ียรับ        

บริษทัยอ่ย -  -  2,960  3,737 
ดอกเบ้ียจ่าย        

บริษทัยอ่ย -  -  45  18 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  266  -  266 

 รวม -  266  45  284 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร        

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 1,585  3,143  1,235  2,743 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน -  -  -  - 

 รวม 1,585  3,143  1,235  2,743 

 
6.4 ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562
 ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 มีนาคม 2563  ธนัวาคม 2562  มีนาคม 2563  ธนัวาคม 2562 
ลูกหน้ีการคา้        
   บริษทัยอ่ย -  -  782  394 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        
   บริษทัยอ่ย -  -  628  5,185 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,573  9,215  10,573  2,708 

รวม 10,573  9,215  11,201  7,893 
เจา้หน้ีการคา้        
   บริษทัยอ่ย -  -  -  54 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน        
   บริษทัยอ่ย -  -  41,729  - 
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เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั  
ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31  ผลกระทบจากการ  ณ วนัท่ี 1  ในระหว่างงวด  ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2562  น ามาตรฐานการ  มกราคม 2563  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  มีนาคม 2563 
   รายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 9 
มาถือปฏิบติั 

        

เงินให้กูย้ืมระยะยาว            
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 89,250  -  89,250  -  -  89,250 

          รวม 89,250  -  89,250  -  -  89,250 

 
 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ผลกระทบจากการ  ณ วนัท่ี 1  ในระหว่างงวด  ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2562  น ามาตรฐานการ  มกราคม 2563  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  มีนาคม 2563 
   รายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 9 
มาถือปฏิบติั 

        

เงินให้กูย้ืมระยะยาว            
บริษทัยอ่ย 274,000   -  274,000   -  (94,000)  180,000 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,400   -  20,400  68,850  -  89,250 
          รวม 294,400  -  294,400  68,850  (94,000)  269,250 

(หกั)  ค่าเผื่อผลขาดทุน            
 เงินให้กูย้ืมระยะยาว -  (16,863)  (16,863)  -  -  (16,863) 
       สุทธิ 294,400  (16,863)  277,537  68,850  (94,000)  252,387 

 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 
บริษทั 
  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัมีเงินให้กู ้ยืมแก่บริษทัย่อย 3 แห่ง จ านวนเงินรวม 180.00 ลา้นบาท 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.5 - 5.0 ต่อปี ดงัน้ี 

แห่งท่ี 1 :  เงินกู ้23.50 ลา้นบาท ก าหนดช าระคืนทั้งหมดภายใน 10 ปี นบัจากวนัท่ีท าสัญญา (วนัท่ี 19 
มีนาคม 2561) 

แห่งท่ี 2 :  เงินกู ้129.50 ลา้นบาท ก าหนดช าระคืนทั้งหมดภายใน 10 ปี นบัจากวนัท่ีในสัญญา (วนัท่ี 20 
กนัยายน 2561) 

แห่งท่ี 3 :  เงินกู้ 27.00 ล้านบาท ก าหนดช าระคืนทั้ งหมด นับแต่วนัท่ี 8 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
จนกวา่จะครบถว้น 
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เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั 
บริษทั 
  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมเงินแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง จ านวนเงินรวม 20.40 
ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.0 ต่อปี ดงัน้ี 
สัญญาท่ี 1 :   เงินกู ้6.12 ลา้นบาท ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถามหรือเม่ือครบก าหนดระยะเวลา 3 ปี นบัจาก

วนัท่ีท าสัญญา  (6 พฤศจิกายน 2560) 
สัญญาท่ี 2 :   เงินกู ้14.28 ลา้นบาท ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถามหรือเม่ือครบก าหนดระยะเวลา 3 ปี นบัจาก

วนัท่ีท าสัญญา (19 มีนาคม 2561) 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ย 
   เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2563 บริษทัได้ท าการรับโอนเงินลงทุนในบริษทัย่อยทางออ้ม จ านวน 2 แห่ง
จากบริษทัย่อย (หมายเหตุ 10) โดยการรับโอนดงักล่าวบริษทัน ามาหักลดในเงินให้กูย้ืมระยะยาวท่ีบริษทั
ย่อยคงคา้งอยู่จ  านวน 90.00 ลา้นบาท (สัญญาครบก าหนดภายใน 3 ปีนับจากวนัท่ีในสัญญาซ่ึงลงวนัท่ี 20 
มิถุนายน 2561)  และบริษทัยอ่ยไดท้ าการโอนสิทธิในการรับคืนเงินใหกู้ย้มืจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวน 
2 แห่ง ซ่ึงแต่เดิมเป็นกรรมสิทธิของบริษทัยอ่ยมาใหก้บับริษทั โดยมีจ านวนเงินรวม 68.85 ลา้นบาท ดงัน้ี 
แห่งท่ี 1 :  ออกเป็นตัว๋สัญญาใช้เงินจ านวน 2 ฉบบั รวม 30.60 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7 ต่อปี โดยฉบบั

ท่ี 1 จ านวน 9.18 ลา้นบาท ซ่ึงได้รับการโอนสิทธิในตัว๋สัญญาใช้เงินจากบุคคลอ่ืน และฉบับท่ี 2 
จ านวน 21.42 ลา้นบาท ครบก าหนดเม่ือทวงถามหรือครบก าหนดระยะเวลา 3 ปี นับจากวนัท่ี 30 
พฤศจิกายน 2560 และนบัจากวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 ตามล าดบั แลว้แต่อยา่งใดจะถึงก าหนดก่อน 

แห่งท่ี 2 :  เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2561 บริษทัยอ่ยไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลง 3 ฝ่ายเพื่อลงทุนในโครงการพลงังาน
แสงอาทิตยก์ับบริษัท 2 แห่ง ให้กู ้ยืมอีกจ านวน 38.25 ล้านบาท อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี 
ก าหนดช าระคืนกูภ้ายใน 2 ปี นบัจากวนัท่ีท าสัญญา (วนัท่ี 25 มิถุนายน 2561) เงินกูย้มืดงักล่าวค ้า
ประกนัโดยจ านวนหุน้บุริมสิทธิมูลค่า 38.25 ลา้นบาท ท่ีผูกู้ถื้ออยูใ่นบริษทัยอ่ยของผูใ้หกู้ ้

 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั  

ประกอบดว้ย 
     พนับาท 
 อตัราดอกเบ้ีย (%)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 มีนาคม 2563   ธนัวาคม 2562  มีนาคม 2563   ธนัวาคม 2562  มีนาคม 2563   ธนัวาคม 2562 
เงินกู้ยืมระยะส้ัน            
   บริษทัยอ่ย 4.00  -  -  -  31,519  - 

สุทธิ     -  -  31,519  - 
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  เมื่อวนัที่ 19 มีนาคม 2563 บริษทัไดท้ าสัญญาและรับโอนหุ้นและสิทธิตามสัญญากบับริษทั เอซีดี 
เอ็นเนอร์ยี ่ จ ากดั (บริษทัย่อย) เป็นจ านวนเงินรวม 168.38 ลา้นบาท (หมายเหตุ 10) โดยบริษทัช าระ
ค่าตอบแทนตามสัญญาโดยหักสุทธิกบัหน้ีและสิทธิที่จะไดรั้บคืนเงินที่บริษทัย่อยคงคา้งอยู่กบับริษทั ซ่ึง
ประกอบดว้ยเงินให้กูย้ืมระยะยาวจ านวน 90.00 ลา้นบาท ดอกเบ้ียคา้งรับจ านวน 5.86 ลา้นบาท และสิทธิ
ท่ีจะไดรั้บเงินจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อยจ านวน 41.00 ลา้นบาท เป็นจ านวนเงินรวม 136.86 
ลา้นบาท ส่งผลให้บริษทัตอ้งช าระเงินส่วนที่เหลือจากสัญญาดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 31.52 ลา้นบาทโดย
ช าระเงินเม่ือทวงถาม  
 

7.  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 มีนาคม 2563  ธนัวาคม 2562  มีนาคม 2563  ธนัวาคม 2562 
กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั        
ลูกหน้ีการคา้ -  -  782  394 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        
 ดอกเบ้ียคา้งรับ 10,573  9,215  11,201  7,893 
รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 10,573  9,215  11,201  7,893 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 10,573  9,215  11,983  8,287 
กิจการอ่ืน        
ลูกหน้ีการคา้ 39,282  39,666  31,435  31,287 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (31,053)  (29,768)  (31,054)  (29,078) 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 8,229  9,898  381  2,209 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        
     ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 4,844  1,491  667  599 
     ภาษีนิติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ -  714  -  558 
     ลูกหน้ีกรมสรรพากร 32,684  33,844  2,317  2,280 
     ดอกเบ้ียคา้งรับ 91  93  91  93 
     อื่นๆ 8,877  6,685  4,072  903 
รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 46,496  42,827  7,147  4,433 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 54,725  52,725  7,528  6,642 
รวม 65,298  61,940  19,511  14,929 
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  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีลูกหน้ีการคา้แยกตาม
อายหุน้ีท่ีคา้งช าระโดยนบัจากวนัท่ีครบก าหนดช าระ ไดด้งัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 มีนาคม 2563  ธนัวาคม 2562  มีนาคม 2563  ธนัวาคม 2562 
กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั        
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ -  -  141  174 
เกินก าหนดช าระ        
     ไม่เกิน  3  เดือน -  -  421  220 
     มากกว่า  3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน -  -  220  - 
          รวม -  -  782  394 
กิจการอ่ืน        
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 8,096  8,480  249  101 
เกินก าหนดช าระ        
     ไม่เกิน  3  เดือน -  3,968  -  3,968 
     มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 3,968  -  3,968  - 
     มากกว่า 12 เดือน 27,218  27,218  27,218  27,218 
          รวม 39,282  39,666  31,435  31,287 

 
8. ลูกหน้ีเงินมดัจ าและเงินประกนัโครงการ 
  ลูกหน้ีเงินมดัจ าและเงินประกนัโครงการ ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 มีนาคม 2563  ธนัวาคม 2562  มีนาคม 2563  ธนัวาคม 2562 
ลูกหน้ีเงินมดัจ าค่าซ้ือท่ีดิน 46,000  46,000  46,000  46,000 
เงินประกนัเพื่อศึกษาโครงการ 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) 
      สุทธิ -  -  -  - 
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ลูกหน้ีเงินมดัจ าค่าซ้ือท่ีดิน 
 บริษทัมีลูกหน้ีเงินมดัจ า จ านวน 46 ลา้นบาท  เป็นลูกหน้ีท่ีเกิดจากการโอนสิทธิเงินมดัจ าค่าท่ีดิน
ให้แก่บริษทัแห่งหน่ึง ซ่ึงครบก าหนดช าระในเดือนมิถุนายน 2558 บริษทัดงักล่าวไม่สามารถช าระหน้ีได้
ตามก าหนด และไดมี้การเจรจากบับริษทัเพื่อขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการช าระคืน โดยจะผ่อนจ่ายเป็น
งวดพร้อมทั้งดอกเบ้ียตามท่ีตกลงร่วมกัน จนถึงปัจจุบนับริษทัยงัไม่ไดรั้บช าระในปี 2558 บริษทัฯ จึงได้
บนัทึกตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญทั้งจ านวนและในปี 2559 ไดฟ้้องร้องด าเนินคดี  
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คดีความดงักล่าวถึงท่ีส้ินสุดแลว้ ศาลมีค าสั่ง
ใหบ้ริษชันะคดี ซ่ึงปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งติดตามบงัคบัคดีใหลู้กหน้ีมาช าระหน้ีตามค าสั่งศาล 
   
เงินประกนัเพื่อศึกษาโครงการ 
 เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2558 บริษทัได้ท าบันทึกขอ้ตกลงกับเจ้าของโครงการรายหน่ึงเพื่อศึกษา
โครงการอาคารพกัอาศยัให้เช่า ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ และเม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2558 บริษทัไดจ่้ายเงินประกนั
ส าหรับโครงการดงักล่าวจ านวน 35 ลา้นบาท ซ่ึงตามขอ้ตกลงหากบริษทัไม่ประสงคจ์ะร่วมลงทุน เจา้ของ
โครงการจะตอ้งคืนเงินประกนัทั้งหมด  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 
2559 ท่ีประชุมมีมติไม่ร่วมลงทุนในโครงการดงักล่าว และบริษทัไดฟ้้องร้องด าเนินคดีเรียกคืนเงินประกนั 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คดีความดงักล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลบริษทัจึงบนัทึกค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญทั้งจ านวน  
 

9. ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 
  ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 มีนาคม 2563  ธนัวาคม 2562  มีนาคม 2563  ธนัวาคม 2562 
ตน้ทุนค่าท่ีดิน 17,836  39,055  23,934  24,254 
ตน้ทุนอาคารและอื่นๆ 88,862  68,071  3,036  3,310 
     รวม 106,698  107,126  26,970  27,564 
หกั ค่าเผื่อจากการลดมูลค่า (4,537)  (4,537)  (4,537)  (4,537) 
     สุทธิ 102,161  102,589  22,433  23,027 
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 การเปล่ียนแปลงของตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2563 และ 2562 ดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2563  2562  2563  2562 
คงเหลือ ณ ตน้งวด 102,589  111,326  23,027  24,207 
เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด 166  -  -  - 
ลดลงจากการขายห้องชุดระหว่างงวด (594)  (3,631)  (594)  (582) 
คงเหลือ ณ ส้ินงวด 102,161  107,695  22,433  23,625 

 
10. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

  เงินลงทุนในบริษทัย่อย ประกอบดว้ย 
    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    สัดส่วนการถือหุ้น  พนับาท 

     (ร้อยละ)  ทุนท่ีเรียกช าระแลว้  วิธีราคาทุน  

    ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
ช่ือบริษทัยอ่ย  ประเภทธุรกิจ  มีนาคม 2563  ธนัวาคม 2562  มีนาคม 2563  ธนัวาคม 2562  มีนาคม 2563  ธนัวาคม 2562 

บริษทั บริหารสินทรัพย ์ธนทรัพย ์  ริเร่ิมและพฒันาโครงการท่ี  99.99  99.99  86,000  86,000  86,000  86,000 
 จ ากดั (เดิมช่ือ บริษทั เอ ซี ดี เอ็น  เก่ียวกบัพลงังานและลงทุน             
 เนอร์ย่ี จ ากดั)  ในกิจการพลงังานไฟฟ้า             
บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั  พฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์  99.99  99.99  55,000  55,000  55,000  55,000 
บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จ ากดั*  ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน             
  ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์  49.00  19.60  100,000  100,000  53,561  23,162 
บริษทั เวนตุส โซลาร์ จ ากดั*  ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน             
  ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์  49.00  -  100,000  100,000  61,750  - 

รวม            256,311  164,162 

 

บริษทัย่อยด าเนินธุรกิจในประเทศไทยและไม่มีการจ่ายเงินปันผลในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 

 * ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2563 บริษทัไดมี้
การประชุมเร่ืองการปรับโครงสร้างของผูถ้ือหุ้นในกลุ่มบริษทัย่อยทางออ้ม โดยเสนอให้บริษทั เอซีดี  
เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั จ าหน่ายหุน้สามญัและโอนสิทธิการจ าน าในหุน้บุริมสิทธิของบริษทัยอ่ยทางออ้มทั้งหมด
ให้แก่บริษัทโดยท่ีประชุมรับทราบและได้น าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2563 โดยท่ีประชุมมีมติอนุมติัตามท่ีเสนอ 
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 ต่อมาวนัท่ี 19 มีนาคม 2563 บริษทัไดท้ าสัญญาโอนหุ้นและสิทธิของบริษทัย่อยทางออ้มทั้ง 2 แห่ง
กบับริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (บริษทัยอ่ย) จ านวนเงินรวม 168.38 ลา้นบาท ดงัน้ี 
แห่งท่ี 1 : รับโอนหุ้นของบริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จ ากดั จ านวน 294,000 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 30.40 ลา้นบาท 

และรับโอนสิทธิและหนา้ท่ีตามสัญญาจ าน าหุ้นเพื่อเป็นหลกัประกนัในการจ่ายช าระคืนเงินให้กูย้ืม
จ านวน 30.60 ล้านบาท และรับโอนสิทธิในการได้รับดอกเบ้ียตามสัญญาจ าน าหุ้นดังกล่าวเป็น
จ านวน 4.52 ลา้นบาท รวมเป็นจ านวนเงิน 65.52 ลา้นบาท 

แห่งท่ี 2 : รับโอนหุ้นของบริษทั เวนตุส โซลาร์ จ ากดั จ านวน 367,497 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 61.75 ลา้นบาท 
และรับโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาจ าน าหุ้นเพื่อเป็นหลกัประกนัในการจ่ายช าระคืนเงินให้
กูย้ืมจ านวน 38.25 ลา้นบาท และรับโอนสิทธิในการไดรั้บดอกเบ้ียตามสัญญาจ าน าหุ้นดงักล่าว
เป็นจ านวน 2.86 ลา้นบาท รวมเป็นจ านวนเงิน 102.86 ลา้นบาท 

 
11. สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

  สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน ประกอบดว้ย 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 มีนาคม 2563  ธนัวาคม 2562  มีนาคม 2563  ธนัวาคม 2562 
ตราสารทุนอื่นท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นความ        
 ตอ้งการของตลาด 36,939  36,939  36,939  36,939 
หุ้นกู ้ 10,000  10,000  10,000  10,000 
    รวม 46,939  46,939  46,939  46,939 

 
12. เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 

  เงินใหกู้ย้มืระยะยาว ประกอบดว้ย 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 มีนาคม 2563  ธนัวาคม 2562  มีนาคม 2563  ธนัวาคม 2562 
เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการอ่ืน 4,239  4,602  -  - 

 
บริษทัยอ่ย 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินใหกู้ ้4.23 ลา้นบาท ปลอดดอกเบ้ีย โดยสหกรณ์แห่งหน่ึงตกลงให้บริษทั
ยอ่ยแห่งหน่ึงมีสิทธิหักค่าใชสิ้ทธิรายเดือนตามสัญญาให้ผูส้นบัสนุนโครงการการด าเนินการโครงการผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้สิทธ์ิของเจ้าของโครงการ (สหกรณ์นิคมสระแก้ว) เพื่อช าระคืนเงินกู้เป็น         
รายเดือน 
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  เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2561 บริษทัยอ่ยไดท้ าสัญญาใหกู้ย้มืเงินกบัสหกรณ์แห่งหน่ึง เพื่อซ้ือท่ีดินส าหรับ
ท่ีตั้งโครงการพลงังานไฟฟ้าแสงอาทิตย ์โดยบริษทัย่อยไดรั้บโอนสิทธ์ิเรียกร้องในลูกหน้ีเงินกูย้ืมดงักล่าว 
จากผูไ้ดรั้บสิทธ์ิใช้ท่ีดินรายเดิม โดยมีหน้ีตามบญัชีคงเหลือ ณ วนัท่ีไดรั้บโอนจ านวน 6.90 ลา้นบาท ตาม
สัญญาก าหนดใหผู้กู้จ่้ายช าระเป็นเวลา 60 เดือน ในอตัราเดือนละ 121,092.43 บาท 

 
13. อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2563 สรุปไดด้งัน้ี    

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 153,183  153,183 
ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวา่งงวด -  - 
ขายและตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 153,183  153,183 
ค่าเส่ือมราคาสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (8,910)  (8,910) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (1,171)  (1,171) 
ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีขายและตดัจ าหน่าย -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (10,081)  (10,081) 
ค่าเผ่ือการด้อยค่า    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (22,433)  (22,433) 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าส าหรับงวด -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (22,433)  (22,433) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 121,840  121,840 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 120,669  120,669 

 
 
 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

37 
 

 

14. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 663,439  106,591 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน    
    ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (844)  (844) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 662,595  105,747 
ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มและการโอนสินทรัพยเ์ขา้ระหวา่งงวด 200  611 
ขายและตดัจ าหน่ายและการโอนสินทรัพยอ์อกระหวา่งงวด (460)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 662,335  106,358 
ค่าเส่ือมราคาสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (64,099)  (26,476) 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน    
    ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 158  158 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (63,941)  (26,318) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (7,360)  (1,460) 
ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีขายและตดัจ าหน่าย 150  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (71,151)  (27,778) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 599,340  80,115 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 598,654  79,429 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 591,184  78,580 

 
  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดใ้ชสิ้ทธิเหนือพื้นดิน และเคร่ืองจกัรท่ีใช้

ในการผลิตกระแสไฟฟ้า มูลค่าตามบัญชีเป็นจ านวนเงิน 487.38 ล้านบาท และ 493.21 ล้านบาท เพื่อเป็น
หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือจากธนาคาร (หมายเหตุ 18) 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีทรัพยสิ์นก่อนหักค่าเส่ือม
ราคาสะสมท่ีคิดค่าเส่ือมราคาหมดแลว้ แต่ยงัใชง้านอยู่มีราคาทุนรวมเป็นจ านวน 11.10 ลา้นบาท และ 11.13 
ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะกิจการเป็นจ านวนเงิน 10.84 ลา้นบาท และ 10.81 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
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15. สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
  มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ตามสัญญาเช่าท่ีดิน  และยานพาหนะมีรายการเคล่ือนไหว

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
\  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ท่ีดิน  ยานพาหนะ  รวม  ท่ีดิน  ยานพาหนะ  รวม 

ราคาทุน             
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  -  -  -  -  -  - 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงาน             
 ทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั             
 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  51,081  844  51,925  -  844  844 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  51,081  844  51,925  -  844  844 
เพ่ิมระหว่างงวด  -  -  -  -  -  - 
ตดัจ าหน่าย  -  -  -  -  -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563  51,081  844  51,925  -  844  844 

ค่าเส่ือมราคาสะสม             
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  -  -  -  -  -  - 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงาน             
 ทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั             
 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  -  (158)  (158)  -  (158)  (158) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  -  (158)  (158)  -  (158)  (158) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด  (326)  (42)  (368)  -  (42)  (42) 
ค่าเส่ือมราคา - ตดัจ าหน่าย  -  -  -  -  -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563  (326)  (200)  (526)  -  (200)  (200) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี             
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  -  -  -  -  -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  51,081  686  51,767  -  686  686 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563  50,755  644  51,399  -  644  644 
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16. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563

สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 152,642  115,807 
ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวา่งงวด 120  - 
ขายและตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 25623 152,762  115,807 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (98,797)  (96,426) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (390)  (2) 
ค่าตดัจ าหน่ายส่วนท่ีขายและตดัจ าหน่าย -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (99,187)  (96,428) 
ค่าเผ่ือการด้อยค่า    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (19,365)  (19,365) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าส าหรับงวด -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (19,365)  (19,365) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 34,480  16 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 34,210  14 
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17. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 มีนาคม 2563  ธนัวาคม 2562  มีนาคม 2563  ธนัวาคม 2562 
กจิการท่ีเกีย่วข้องกัน        
เจา้หน้ีการคา้ -  -  -  54 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน        
      ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -  -  45  - 
      เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น -  -  684  - 
      เจา้หน้ีค่าหุน้ -  -  41,000  - 
รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  41,729  - 
รวมเจา้หน้ีการคา้และ        
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  41,729  54 

กจิการอ่ืน        
เจา้หน้ีการคา้ 1  1  1  1 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน        
      ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4,185  1,359  541  407 
      เงินประกนัผลงาน 838  757  84  3 
      อ่ืนๆ 3,605  5,788  3,500  3,520 
รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 8,628  7,904  4,125  3,930 
รวมเจา้หน้ีการคา้และ        
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 8,629  7,905  4,126  3,931 
รวม 8,629  7,905  45,855  3,985 
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18. เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
   เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ 31  ณ วนัที่ 31  ณ วนัที่ 31  ณ วนัที่ 31 
 มีนาคม 2563  ธนัวาคม 2562  มีนาคม 2563  ธนัวาคม 2562 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 210,891  220,073  -  - 
ค่าธรรมเนียมในการจดัการเงินกูย้ืม        
      รอตดัตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (891)  (948)  -  - 
หกั ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึง        
      ก าหนดช าระภายใน 1 ปี (37,639)  (37,022)  -  - 
           สุทธิ 172,361  182,103  -  - 

  
  บริษทัยอ่ย 

  เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2561 บริษทัย่อยได้ท าสัญญากูย้ืมเงินจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง 
วงเงิน 210.00 ลา้นบาท เพื่อน ามาช าระค่าซ้ือโครงการพลงังานไฟฟ้าแสงอาทิตยจ์ากบริษทัแห่งหน่ึง 
โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวมีค่าธรรมเนียมในการจัดการกู้ยืมอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินกู้ ดอกเบ้ียอัตรา
ดอกเบ้ีย 5 ปีแรก คิดร้อยละ MLR-1.50 ต่อปี  ปีถัดไปคิดอกเบ้ียร้อยละ  MLR-1.25 ต่อปี ก าหนดให้
ช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน ส าหรับเงินตน้ก าหนดให้ช าระเป็นงวดรายเดือน จ านวน 143 งวด เร่ิมงวดแรก 
เดือนกนัยายน 2561 ดว้ยจ านวนเงินท่ีแตกต่างกนัโดยงวดท่ี 1 ถึง งวดท่ี 24 งวดละ 1.35 ลา้นบาท , งวดท่ี 
25 ถึง งวดท่ี 60 งวดละ 1.40 ล้านบาท , งวดท่ี 61 ถึง งวดท่ี 108 งวดละ 1.50 ล้านบาท , งวดท่ี 109 ถึง 
งวดท่ี 142 งวดละ 1.50 ลา้นบาท และงวดท่ี 143 ช าระส่วนท่ีเหลือทั้งหมดเงินกู้ยืมดังกล่าวค ้าประกัน
โดยส่ิงปลูกสร้าง ชุดผลิตไฟฟ้าและอุปกรณ์ และสิทธ์ิเหนือท่ีดินในโครงการพลังงานแสงอาทิตย ์
(หมายเหตุ 14) เงินฝากธนาคารและหุน้สามญัและหุ้นบุริมสิทธิของบริษทัท่ีถือโดยบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2562 บริษัทย่อยได้ท าสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง 
วงเงิน 180.00 ล้านบาท เพื่อน าไปใช้สนับสนุนโครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 5 เมกะวตัต ์
ประเภทโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดิน โดยเงินกูย้ืมดงักล่าวมีค่าธรรมเนียมในการ
จดัการกู้ยืมอตัราร้อยละ 0.25 ของเงินกู้และคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ BBL's  MLR-2.15 ต่อปี  ซ่ึงใน
วนัท าสัญญา BBL's  MLR เท่ากบัร้อยละ 6.25 ต่อปี ก าหนดให้ช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน ส าหรับเงินตน้
ก าหนดให้ช าระภายใน 10 ปี นับแต่วนัเบิกเงินกู้คร้ังแรกงวด (ณ วนัท่ีในสัญญายงัไม่เบิกเงินกู้) ให้
จ่ายเงินตน้เป็นงวดรายเดือน จ านวน 120 งวด เร่ิมงวดแรกในเดือนท่ีเบิกเงินกูโ้ดย งวดท่ี 1 ถึง งวดท่ี 119 
งวดละ 1.84  ลา้นบาท  งวดท่ี 120 ช าระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด เงินกูย้ืมดงักล่าวค ้าประกนัโดยส่ิงปลูกสร้าง
ชุดผลิตไฟฟ้าและอุปกรณ์ และสิทธ์ิเหนือท่ีดินในโครงการพลงังานแสงอาทิตย ์(หมายเหตุ 14) หุ้นท่ี
บริษทัออกและจ าหน่ายทั้งหมดจ านวน 750,000 หุ้น เงินฝากธนาคารและสิทธิในการรับเงินตามสัญญา
ซ้ือขายไฟฟ้าและค ้าประกนัโดยบริษทัใหญ่ 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

42 
 

 

19. หน้ีสินตามสัญญาเช่า 
   มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและการเคล่ือนไหวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนาคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 492  492 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน    
 ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั 51,081  - 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 51,573  492 
เพิ่มขึ้น -  - 
เพิ่มขึ้นจากดอกเบ้ีย 669  5 
เงินจ่ายช าระ (1,032)  (42) 
ลดลงจากการยกเลิกสัญญา -  - 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 51,210  455 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี (1,499)  (155) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 49,711  300 

 
 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 368  42 
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 669  5 
  รวม 1,037  47 

 
  บริษทัและบริษทัย่อยมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าจ านวน 1.03 ลา้นบาท  (เฉพาะกิจการ: 

0.04 ลา้นบาท) และมีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีไม่ใช่เงินสดจ านวน 
51.08 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 0.00 ลา้นบาท) 
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20. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
   ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัและบริษทัย่อย ท่ีผูมี้

อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการ
จดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยคือ กรรมการผูจ้ดัการของบริษทั 

   บริษทัและบริษทัย่อย มีรายไดห้ลกัจาก 3 ประเภทธุรกิจ โดยขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามประเภท
ธุรกิจ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์  ธุรกิจให้เช่าและบริการ  ธุรกิจผลิตพลงังานจาก

แสงอาทิตย ์

 รวม 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 0.69  4.25  2.70  3.49  24.07  23.88  27.46  31.62 

หัก ตน้ทุนขายและบริการ (0.60)  (3.63)  (2.18)  (2.89)  (9.46)  (9.34)  (12.24)  (15.86) 

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 0.09  0.62  0.52  0.60  14.61  14.54  15.22  15.76 

รายไดอ้ื่น             1.78  1.18 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย             (0.71)  (1.34) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             (9.33)  (10.19) 

ตน้ทุนทางการเงิน             (3.04)  (2.54) 

รายได ้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้             -  - 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ             3.92  2.87 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัและบริษทัย่อยแสดงสินทรัพยจ์ าแนก

ตามส่วนงาน แยกตามประเภทธุรกิจ ไดด้งัน้ี 
 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์  ธุรกิจให้เช่าและบริการ  ธุรกิจผลิตพลงังานจากแสงอาทิตย ์  รวม 

 ณ วนัที่ 31 

มีนาคม 2563 

 ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที่ 31 

มีนาคม 2563 

 ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที่ 31 

มีนาคม 2563 

 ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที่ 31 

มีนาคม 2563 

 ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2562 

สินทรัพยถ์าวร 38.19  38.79  -  -  583.49  595.03  621.68  633.82 

สินทรัพยถ์าวร-ให้เช่า -  -  120.67  121.84  -  -  120.67  121.84 

 รวม 38.19  38.79  120.67  121.84  583.49  595.03  742.35  755.66 

สินทรัพยอ์ื่น             382.36  324.04 

สินทรัพยร์วม             1,124.71  1,079.70 
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21. ก าไรต่อหุน้ 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรับงวดด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วง

น ้าหนกัท่ีออกและเรียกช าระแลว้ในระหวา่งงวด 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 
ก าไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นส่วนของผูถ้ือหุ้นสามญัของบริษทั (พนับาท) 740  (1,035)  (983)  (2,862) 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั  (พนัหุ้น) 818,025  818,025  818,025  818,025 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.001  (0.001)  (0.001)  (0.003) 

 
22. สิทธิประโยชน์จากการไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุน 
   บริษทัและบริษทัยอ่ย 2 แห่งไดรั้บสิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ

ส่งเสริมการลงทุน ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์จ านวน 3 ฉบบัโดยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
อากรดงัน้ี 

           -  ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั  
         -  ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น กรณี
ท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาท่ีได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล กิจการจะ
ไดรั้บอนุญาตให้น าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้น ไปหักออกจากก าไร
สุทธิท่ีเกิดขึ้นภายหลงัระยะเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล มีก าหนดระยะเวลาไม่
เกิน 5 ปี นบัแต่วนัพน้ก าหนดเวลานั้น 

   ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
 
23. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 บริษทัและบริษทัย่อยใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ี
ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได ้บริษทัและ
บริษทัย่อยจะใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน
ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
 ระดบัที่ 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์

หรือหน้ีสินอย่างเดียวกนั   
 ระดบัท่ี 2 ใชข้อ้มูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดบั 1 ที่สามารถสังเกตได้

โดยตรง (ได้แก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ได้แก่ ขอ้มูลท่ีค านวณมาจากราคาตลาด) 
ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

 ระดบัท่ี 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น                   
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 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม 
แยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

    มูลค่ายติุธรรม (พนับาท) 
  มูลค่า  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ตามบญัชี  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 
สินทรัพย์           
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
ผา่นก าไรขาดทุน 

          

 ตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด  185,000  -  -  36,939  36,939 
      

 มูลค่ายุติธรรมระดบั 3 ส าหรับตราสารทุนอื่นที่ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด อา้งอิงราคาจาก
การคิดลดกระแสเงินสดและการคิดลดเงินปันผล ขอ้สมมติฐานหลกัที่ใชใ้นการประเมินราคาดงักล่าว
ประกอบดว้ย อตัราการเพิ่มขึ้นของรายไดต้่อปี อตัราก าไรก่อน ดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย (EBITDA) อตัราก าไรสุทธิ อตัราเงินปันผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคต ขอ้มูลอ่ืนท่ีเกี่ยวขอ้งของ
ตราสารทุนท่ีมีลกัษณะเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนัในตลาด และปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
24. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

24.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ี

ตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ ดงัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 มีนาคม 2563  ธนัวาคม 2562  มีนาคม 2563  ธนัวาคม 2562 

ภาระผูกพนั        
    ภายใน 1 ปี 7,081  7,378  2,970  2,038 
    มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 615  6,293  615  658 
    มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป -  8,122  -  - 
        รวม 7,696  21,793  3,585  2,696 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าบริการท่ีเก่ียวขอ้ง

จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบัติ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทั
และบริษัทย่อยได้รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ส าหรับสัญญาเช่าและหน้ีสินตามสัญญาเช่าบริการท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ี
เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหวา่งกาลขอ้ 19 
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24.2 สัญญาเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงสิทธิในการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย  ์
บริษัทและบริษทัย่อย ได้ท าสัญญากับคู่สัญญาหลายรายเก่ียวกับการได้มาซ่ึงสิทธิในการ

จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยด์งัน้ี 
บริษทั 
 เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2561 บริษทัไดท้ าขอ้ตกลง 3 ฝ่ายระหว่างบริษทั (ผูรั้บโอน) การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค(คู่สัญญา) และบริษทัย่อย (ผูโ้อน) แก้ไขเพิ่มเติมในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าส าหรับซ้ือ
ไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคาเพื่อโอนสิทธิและหนา้ท่ีตามสัญญา
ทั้งหมดให้แก่บริษทั และเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 บริษทัไดซ้ื้อสินทรัพยโ์ครงการระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยจ์ากบริษทัใหญ่ในราคาตามบญัชีสุทธิ 38.74 ลา้นบาท  เม่ือวนัท่ี 21 
มกราคม 2562 และไดรั้บการอนุมติัให้โอนสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการส่งเสริมการลงทุนใหแ้ก่
บริษทัใหญ่ ในการโอนโครงการดงักล่าว บริษทัไดน้ าหน้ีคา้งช าระท่ีมีต่อกนัจากการซ้ือโครงการท่ี
เคยเกิดขึ้นในงวด 2560 ให้ถือเป็นการช าระค่าซ้ือสินทรัพยใ์นโครงการท่ีเกิดขึ้นบางส่วนท่ีเหลือ
บนัทึกเป็นเจา้หน้ีบริษทัยอ่ยจ านวน 1.92 ลา้นบาทไวใ้นงบการเงิน 
 
บริษทัยอ่ย 
 ในปี 2560 บริษทัย่อยไดซ้ื้อกิจการพลงังานแสงอาทิตยจ์ากกลุ่มกิจการแห่งหน่ึงและซ้ือหุ้น
ในบริษทัย่อยในกลุ่มเดียวกันท่ีได้รับสิทธ์จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบน
หลงัคากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามสัญญาเลขท่ี PV-PEA 0065/2556 ลงวนัท่ี 6 กนัยายน 2556 ท่ี 
กฟภ. รับซ้ือพลงังานไฟฟ้า 995 กิโลวตัต ์ระยะเวลา 25 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2556 ถึง วนัท่ี 
30 ธันวาคม 2581 ดว้ยอตัราท่ีก าหนดไวต้ามปริมาณการผลิตซ่ึงเป็นอตัรา 6.16 บาทต่อหน่วย ใน
เดือนพฤศจิกายน 2561 บริษทัย่อยได้ขายโครงการพลงังานไฟฟ้าให้แก่บริษทั พร้อมสิทธิต่างๆ 
บริษทัจึงมีขอ้ผกูพนัต่อคู่สัญญาแทนบริษทัยอ่ยต่อไปตามท่ีกล่าวในวรรคขา้งตน้ 
 
บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ี 1 
 บริษทัไดท้ าขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าส าหรับการรับซ้ือไฟฟ้าจากการผลิต
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยก์บับริษทัแห่งหน่ึงท่ีไดรั้บสิทธ์ิกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อรับโอนสิทธิ
ในการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าตามเง่ือนไขเดิมท่ีผูโ้อนได้ท าไวก้ับการไฟฟ้าระยะเวลา
โครงการ 25 ปี 
 บริษทัไดท้ าสัญญาให้เป็นผูส้นบัสนุนโครงการ ด าเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย์แบบติดตั้ งบนพื้นดินเพื่อใช้สิทธ์ิจากเจ้าของโครงการ โดยบริษัทจะต้องจ่ายค่า
สนับสนุนโครงการให้เจา้ของโครงการรายปี ปีละ 3.30 ลา้นบาท โดยช าระภายหลงัท่ีผูส้นบัสนุน
โครงการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าครบ 1 ปี  (ก าหนดช าระค่าใชสิ้ทธิโดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน) บริษทั
มีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายเงินสนับสนุนจนส้ินสุดสัญญา (เดือน เมษายน 2584) จ านวนเงินทั้งส้ิน 76.45 
ลา้นบาท 
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บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ี 2 
 บริษัทได้ท าสัญญากับคู่สัญญาหลายรายเก่ียวกับการได้มาซ่ึงสิทธิในการจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยด์งัน้ี 
 วนัท่ี 20 มกราคม 2560 ท าสัญญาเพื่อซ้ือโครงการไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้ง
บนพื้นดินตั้งอยู่ในสหกรณ์โคนมปากช่องจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงซ่ึงไดรั้บสิทธ์ิในการ
ขายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่าซ้ือขาย จ านวน 294.99 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 20 
กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัไดท้ าขอ้ตกลงเพิ่มเติมเพื่อรับโอนสิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจากคู่สัญญาเดิม ตามสัญญาการซ้ือขายไฟฟ้าเลขท่ี PVF2-PEA-018/2559 ในปริมาณ
รับซ้ือพลงังานไฟฟ้าสูงสุด 5.0 เมกะวตัต์ โดยก าหนดวนัจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์ ภายใน
วนัท่ี 30 เมษายน 2560 มีระยะเวลา 25 ปี  
 เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2560 บริษทัได้ท าสัญญาร่วมพฒันาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตยก์บัสหกรณ์โคนมปากช่อง จ ากัด ซ่ึงเจา้ของโครงการเป็นฝ่ายจดัหาท่ีดินส าหรับเป็น
ท่ีตั้งของโครงการ ส่วนบริษทัเป็นผูส้นับสนุนโครงการและท าสัญญากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
และด าเนินการขอใบอนุญาตและอ่ืนๆ โดยแบ่งปันผลประโยชน์ตามขอ้ตกลงในสัญญา 
 เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2561 บริษทัและสหกรณ์โคนม ไดร่้วมกนัท าสัญญาเพื่อเช่าท่ีดินกบัเจา้
ท่ีดินรายหน่ึงเพื่อใชเ้ป็นท่ีตั้งโครงการผลิตพลงังานไฟฟ้าเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 ถึงวนัท่ี 1 
ธนัวาคม 2584 (ฉบบัเดิมลงวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2559) ระยะเวลาการเช่า 25 ปี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561 ค่าเช่ารวม 38.40 ลา้นบาทโดยสหกรณ์เป็นผูจ่้ายช าระจ านวน 26.40 ลา้นบาท ช าระเป็นราย
เดือนเดือนละ 88,008.00 บาท ส่วนบริษทัตอ้งจ่ายช าระ จ านวนเงินรวม 12.00 ลา้นบาท แบ่งช าระ
เป็นเดือนๆละ 40,008.00 บาท 

 
24.3 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยสองแห่งมีวงเงินกูย้ืมระยะ
ยาวจากสถาบนัการเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 มีนาคม 2563  ธนัวาคม 2562  มีนาคม 2563  ธนัวาคม 2562 

วงเงินสินเช่ือ        
    วงเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 166.60  166.60  -  - 
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25. คดีความ 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัย่อยไดถู้กฟ้องร้องในคดีต่าง ๆ 
ท่ีมีสาระส าคญัดงัน้ี 
บริษทั 
25.1 บริษัทมีคดีฟ้องร้องจากอดีตพนักงาน 1 ราย จ านวนเงินรวม 2.00 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่าง

พิจารณาของศาล 
25.2 บริษทัไดฟ้้องร้องเรียกค่าเสียหายจากคู่สัญญาเพื่อเรียกคืนเงินประกนั (หมายเหตุ 8) และเม่ือวนัท่ี 17 

สิงหาคม 2559 บริษทัได้ถูกคู่สัญญาดังกล่าวฟ้องกลบัเรียกร้องค่าเสียหาย จ านวน 50.00 ลา้นบาท 
ปัจจุบนัคดีความอยูร่ะหวา่งพิจารณาคดี 

 
26.   การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ตั้ งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นมา ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ส่งผลท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อ
ธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม สถานการณ์ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัและ
บริษทัย่อย และการรับรู้และการวดัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน ฝ่ายบริหารประเมินผล
กระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
และไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการในสถานการณ์นั้นๆ 

 
27. การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2563 
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