
 
บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
รำยงำนกำรสอบทำนและข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
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รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)  
 
 ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) 
และบริษทัย่อย และได้สอบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) 
ด้วยเช่นกัน ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
เหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
ในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตกำรสอบทำน 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ
สอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ท าให้ข้าพเจ้าไม่
สามารถได้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดังนั้นขา้พเจา้จึงไม่
แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 
ข้อสรุป 
 ขา้พเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดัท าขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34  เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคัญจากการสอบทานของ
ขา้พเจา้ 
 
 
 

      (นางสาวเตชินี  พรเพญ็พบ) 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 10769 
 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564
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บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

วันท่ี 31 มีนำคม 2564 
 
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 : การพฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละธุรกิจพลงังานทางเลือก 
 

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 2563 

   งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่าง
อ่ืนในนโยบายการบญัชี 

   งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย 
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

 
 2.2 หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

  2.2.1 งบการเงินรวมไดจ้ดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีรวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

    อตัราส่วนของการถือหุ้น   
    (ร้อยละของจ านวนหุ้นจดทะเบียน)   

    ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  จดัตั้งขึ้น 
ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ                  มีนาคม 2564  ธนัวาคม 2563  ท่ีประเทศ 

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

 การลงทุนในบริษทัอ่ืน  99.99  99.99  ประเทศไทย 
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    อตัราส่วนของการถือหุ้น   
    (ร้อยละของจ านวนหุ้นจดทะเบียน)   

    ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  จดัตั้งขึ้น 
ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ                  มีนาคม 2564  ธนัวาคม 2563  ท่ีประเทศ 

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

 ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์

 99.99  99.99  ประเทศไทย 

บริษทั เวนตุส โซลาร์ จ ากดั 
   

 ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์

 99.99  99.99  ประเทศไทย 

 
  2.2.2  บริษทัจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัมีสิทธิไดรั้บ

หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ านาจในการสั่ง
การกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

  2.2.3  บริษัทน างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัมี
อ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

  2.2.4 งบการเงินรวมจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีเดียวกนัส าหรับรายการบญัชีท่ีเหมือนกัน
หรือเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีคลา้ยคลึงกนั 

  2.2.5 ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหว่างกันท่ีมีสาระส าคัญได้ถูกตัดออกจากงบ
การเงินรวมน้ีแลว้ 

  2.2.6 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั
ย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทั และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวได้ปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนขึ้นเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี
และการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินในงวดปัจจุบนั 
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2.4    มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 
สภาวิชาชีพบญัชีได้ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า  

และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2564 โดยเพิ่มข้อก าหนดส าหรับ
ขอ้ยกเวน้ชั่วคราวท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิรูปอัตราดอกเบ้ียอ้างอิง โดยกิจการตอ้งถือปฏิบัติตามการ
ปรับปรุงดงักล่าวกบังบการเงินประจ าปีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอนุญาตใหกิ้จการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้ 

  ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินใน
ปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
 

3. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัท่ีใช้ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบัท่ีใช้ใน

การจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
 
4.  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั 
หากบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัต่อ
บุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักัน โดยท่ีบริษทัมีการควบคุม
เดียวกนัหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
4.1  ลกัษณะความสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทัยอ่ย   

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

 บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั 

 บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั  บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั 
 บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จ ากดั  บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั 
 บริษทั เวนตุส โซลาร์ จ ากดั  บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
 บริษทั เมทลิงค ์อินโฟ จ ากดั  ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิในบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ี 

    6 พฤศจิกายน 2563 
 บริษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั  ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิในบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ี 

    11 มิถุนายน 2563 
 บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน)  มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
 บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)  มีผูถื้อหุน้เป็นผูถื้อหุ้นและกรรมการในบริษทั   

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
 บริษทั เทพารักษพ์ฒันาการ จ ากดั  มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
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ช่ือบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
 ผูบ้ริหารส าคญั  บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบในการ

บริหารงาน 
 
 

4.2 นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 
รายการ  นโยบายการก าหนดราคา 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า  ราคาตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง  ราคาตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน  ราคาตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียรับ  อตัราร้อยละ 3.00 - 7.00 ต่อปี 
ดอกเบ้ียจ่าย  อตัราร้อยละ 3.00 - 5.00 ต่อปี 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  ตามท่ีไดรั้บอนุมติัโดยกรรมการและ/หรือ    

ผูถื้อหุน้ 
 
4.3 รายการส าคัญท่ีเกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 

มีนาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
รายไดจ้ากการให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า        

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,008  -  1,008  - 

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง        
บริษทัยอ่ย -  -  705  846 

ดอกเบ้ียรับ        
บริษทัยอ่ย -  -  901  2,960 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 817  -  817  - 

 รวม 817  -  1,718  2,960 

ดอกเบ้ียจ่าย        
       บริษทัยอ่ย -  -  204  45 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 3,093  1,585  2,043  1,235 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 50  49  50  49 

 รวม 3,143  1,634  2,093  1,284 
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4.4 ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563
 ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 มีนาคม 2564  ธนัวาคม 2563  มีนาคม 2564  ธนัวาคม 2563 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        
   บริษทัยอ่ย -  -  2,539  2,952 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,218  12,893  13,218  12,893 

รวม 13,218  12,893  15,757  15,845 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน        
   บริษทัยอ่ย -  -  1,828  1,681 

 
 เงินให้กู้ยืมแก่กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
• รายการเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ในระหว่างงวด  ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2563  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  มีนาคม 2564 

เงินให้กูยื้มระยะสั้น        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30,000  -  -  30,000 

          รวม 30,000  -  -  30,000 
 
เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัไดท้ าสัญญาให้กู ้ยืมเงินกบับริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอป

เมนท ์จ ากดั (มหาชน) จ านวน 30.00 ลา้นบาท ก าหนดช าระคืนภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 โดยมี
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8.00 ต่อปี จ่ายช าระดอกเบ้ียทุกๆ 3 เดือน โดยมีหลกัประกนัการกูย้ืมเงินเป็นหุ้น
ของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) จ านวน 80 ลา้นหุ้น ซ่ึงผูกู้เ้ป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิในหุ้น
ดงักล่าวตามสัญญาจ าน าหุน้ท่ีท าระหวา่งกนั 

 
• รายการเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31  ในระหว่างงวด  ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2563  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  มีนาคม 2564 

เงินให้กูย้ืมระยะยาว        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,000   -  (20,000)  - 
          รวม 20,000   -  (20,000)  - 
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 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ในระหว่างปี  ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2563  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  มีนาคม 2564 

เงินให้กูย้ืมระยะยาว        
บริษทัยอ่ย 107,500  -  (51,500)  56,000 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,000  -  (20,000)  - 
          รวม 127,500  -  (71,500)  56,000 

(หกั)  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต ฯ (16,862)  `-  362  (16,500) 
       สุทธิ 110,638  -  (71,138)  39,500  

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
  เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2563 บริษทัมีการให้บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) กูย้ืมเงินจ านวน 20.00 
ลา้นบาท เป็นเงินกูใ้นรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน ครบก าหนดในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.75  
ต่อปี โดยจ่ายช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ต่อมาเม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัไดรั้บช าระเงินให้กูย้ืมดงักล่าว
ก่อนวนัท่ีก าหนดไวใ้นตัว๋สัญญาใชเ้งินครบถว้นแลว้ทั้งจ านวน  
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 
  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัมีเงินให้กูย้มืแก่บริษทัย่อย 3 แห่ง เป็นจ านวนเงินรวม 56.00 ลา้นบาท 
ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 - 5.00 ต่อปี ดงัน้ี 

แห่งท่ี 1 :  บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั - เงินกูจ้  านวน 16.50 ลา้นบาท (ปี 2563 : 18.50 ลา้นบาท) 
ก าหนดช าระคืนทั้งหมด นบัแต่วนัท่ี 8 มกราคม 2562 เป็นตน้ไปจนกวา่จะครบถว้น 

แห่งท่ี 2 : บริษัท เวนตุส โซลาร์ จ ากัด  - เงินกู้จ  านวน 23.50 ล้านบาท (ปี 2563 : 68.50 ล้านบาท) 
ก าหนดช าระคืนทั้งหมดภายใน 10 ปี นบัจากวนัท่ีในสัญญาลงวนัท่ี 20 กนัยายน 2561 

แห่งท่ี 3 : บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จ ากดั - เงินกูจ้  านวน 16.00 ลา้นบาท (ปี 2563 : 20.50 ลา้นบาท) 
ก าหนดช าระคืนทั้งหมดภายใน 10 ปีและ 3 ปี นับจากวนัท่ีท าสัญญาลงวนัท่ี 19 มีนาคม 
2561 และวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2562 ตามล าดบั  

เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั  
ประกอบดว้ย 

     พนับาท 
 อตัราดอกเบ้ีย (%)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 มีนาคม 2564   ธนัวาคม 2563  มีนาคม 2564   ธนัวาคม 2563  มีนาคม 2564   ธนัวาคม 2563 
เงินกูยื้มระยะสั้นจาก            
   บริษทัยอ่ย 4.00  4.00  -  -  31,519  31,519 

สุทธิ     -  -  31,519  31,519  
เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2563 บริษทัไดท้ าสัญญารับโอนหุ้นและสิทธิตามสัญญากบับริษทัย่อยแห่ง

หน่ึง ส่งผลให้บริษทัตอ้งช าระเงินส่วนท่ีเหลือจากสัญญาดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 31.52 ลา้นบาท โดยมี
ก าหนดจ่ายช าระคืนเม่ือทวงถาม 
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5.  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 มีนาคม 2564  ธนัวาคม 2563  มีนาคม 2564  ธนัวาคม 2563 
ลูกหนี้กำรค้ำ        
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน        
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ        
มูลค่างานท่ีท าเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ 10,972  10,507  10,972  10,507 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 253  -  440  182 
เกินก าหนดช าระ        
    ไม่เกิน 3 เดือน -  253  -  274 
 รวม 11,225  10,760  11,412  10,963 
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรอ่ืน        
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ        
รายไดค้า้งรับ 8,390  7,487  818  792 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 7,832  7,344  106  57 
เกินก าหนดช าระ        
    ไม่เกิน 3 เดือน -  -  -  - 
    3 - 6 เดือน -  95  -  95 
    6 - 12 เดือน 95  2,055  95  2,055 
    12 เดือนขึ้นไป 31,131  29,078  31,131  29,078 
 รวม 47,448  46,059  32,150  32,077 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (31,227)  (31,077)  (31,227)  (31,077) 
 รวม 16,221  14,982  923  1,000 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 27,446  25,742  12,335  11,963 
ลูกหนี้ภำยใต้สัญญำผ่อนช ำระ  (หมายเหตุ 5.1)        
ลูกหน้ีภายใตส้ัญญาผ่อนช าระ  - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,986  2,126  1,986  2,126 
หกั  ถึงก าหนดช าระเกินกว่า 1 ปี  (1,409)  (1,556)  (1,409)  (1,556) 
รวมลูกหน้ีภายใตส้ัญญาผ่อนช าระสุทธิ 577  570  577  570 
ลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน (หมายเหตุ 5.2)        
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7  7  2,359  2,756 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการอ่ืน 112,042  113,456  84,969  84,529 
            รวม 112,049  113,463  87,328  87,285 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (81,000)  (81,000)  (81,000)  (81,000) 
รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 31,049  32,463  6,328  6,285 
รวมลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมุนเวียนอ่ืน- สุทธิ 59,072  58,775  19,240  18,818 
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5.1  ลูกหน้ีภายใตส้ัญญาผ่อนช าระ 
      ลูกหน้ีภายใตส้ัญญาผอ่นช าระ ประกอบดว้ย 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  ถึงก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี  เกินก าหนดช าระ  รวม 

  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 

  มีนาคม 2564  ธนัวาคม 2563  มีนาคม 2564  ธนัวาคม 2563  มีนาคม 2564  ธนัวาคม 2563  มีนาคม 2564  ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีตามสัญญาผ่อนช าระ  709  710  1,597  1,774  -  -  2,306  2,484 

หัก  ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้  (86)  (93)  (83)  (103)  -  -  (169)  (196) 

 ภาษีขายรอตดับญัชี  (46)  (47)  (105)  (115)  -  -  (151)  (162) 

ลูกหน้ีตามสัญญาผ่อนช าระ - สุทธิ  577  570  1,409  1,556  -  -  1,986  2,126 

สัญญาผอ่นช าระของบริษทัมีระยะเวลาคงเหลือตามสัญญาคงเหลือโดยประมาณ 40 เดือน และมี
ก าหนดการจ่ายค่างวดเท่ากนัทุกงวด 

 
5.2  ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

      ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 มีนาคม 2564  ธนัวาคม 2563  มีนาคม 2564  ธนัวาคม 2563 
ลูกหน้ีเงินมดัจ าค่าซ้ือท่ีดิน 46,000  46,000  46,000  46,000 
เงินประกนัเพื่อศึกษาโครงการ 35,000  35,000  35,000  35,000 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 27,955  29,442  2,315  2,466 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 2,034  2,369  827  509 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 96  100  1,068  2,257 
อ่ืน ๆ 964  552  2,118  1,053 
 รวม 112,049  113,463  87,328  87,285 

 
6. ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 
  ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 มีนาคม 2564  ธนัวาคม 2563  มีนาคม 2564  ธนัวาคม 2563 
ตน้ทุนค่าท่ีดิน 34,143  34,405  2,834  2,834 
ตน้ทุนอาคารและอื่นๆ 60,483  61,684  22,336  22,342 
     รวม 94,626  96,089  25,170  25,176 
หกั ค่าเผื่อจากการลดมูลค่า (4,704)  (4,709)  (4,704)  (4,709) 
     สุทธิ 89,922  91,380  20,466  20,467 
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 การเปล่ียนแปลงของตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2564 และ 2563 ดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ยอดคงเหลือ ณ ตน้งวด 91,380  102,589  20,467  23,027 
เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด -  166  -  - 
ลดลงจากการขายระหว่างงวด (1,463)  (594)  (6)  (594) 
ขาดทุนจากการลดมูลค่า (โอนกลบั) 5  -  5  - 
ยอดคงเหลือ ณ ส้ินงวด 89,922  102,161  20,466  22,433 

 
7. สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 
  สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 มีนาคม 2564  ธนัวาคม 2563  มีนาคม 2564  ธนัวาคม 2563 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า 
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน     

 
 

 

ตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด        
หุ้นสามญั 81,825  -  81,825  - 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 18,141  15,590  18,141  15,590 

 99,966  15,590  99,966  15,590 
บวก ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการวดัมูลค่า 22,459  335  22,459  335 

รวม 122,425  15,925  122,425  15,925 

 
 รายการเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด  ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ราคาตามบญัชีตน้งวด 15,925  -  15,925  - 
ซ้ือเงินลงทุน 115,709  -  115,709  - 
ขายเงินลงทุน (31,333)  -  (31,333)  - 
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายติุธรรม 22,124  -  22,124  - 
ราคาตามบญัชีปลายงวด 122,425  -  122,425  - 
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8. สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
  สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 มีนาคม 2564  ธนัวาคม 2563  มีนาคม 2564  ธนัวาคม 2563 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม        
ผา่นก าไรขาดทุน        
ตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นความตอ้งการของตลาด 185,000  185,000  185,000  185,000 
บวก ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการวดัมูลค่า (148,061)  (148,061)  (148,061)  (148,061) 
 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 

 
• ตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นความตอ้งการของตลาด ประกอบดว้ย 

   
 

 ทุนท่ีเรียกช าระแลว้  
(พนับาท) 

 สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั 
 (ร้อยละ) 

 
ช่ือบริษทั 

  
ประเภทกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

บริษทั ภูเก็ตเพนนินซูลา จ ากดั  โรงแรม  600,000  600,000  20.00  20.00 
บริษทั ออร่า ดรีม จ ากดั  โรงแรม  500,000  500,000  9.00  9.00 

 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2564 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
 ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2564 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
ราคาทุนเงินลงทุน        
 บริษทั ภูเก็ตเพนนินซูลา จ ากดั 140,000  140,000  140,000  140,000 
 บริษทั ออร่า ดรีม จ ากดั 45,000  45,000  45,000  45,000 

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

• หุน้กู ้
เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 บริษทัได้ซ้ือหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกันของบริษทั ดี 

ซูพรีม จ ากดั ผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบก าหนดไถ่ถอน จ านวน 10.00 ลา้นบาท หุ้นกูมี้อาย ุ
2 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2564 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 7.25 ต่อปี จะได้รับดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คือ
วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์, 14 พฤษภาคม, 14 สิงหาคม, และ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายหุุน้กู ้
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9. 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 2564  ธนัวาคม 2563  มีนาคม 2564  ธนัวาคม 2563  มีนาคม 2564  ธนัวาคม 2563 
บริษทั เอ ซี ดี เอ็น เนอร์ย่ี จ ากดั   การลงทุนในบริษทัอื่น  99.99  99.99  45,000  45,000  45,000  45,000 
  (เดิมช่ือบริษทับริหารสินทรัพย ์ 

ธนทรัพย ์จ ากดั) 
             

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 ์  99.99  99.99  100,000  100,000  114,368  114,368 
บริษทั เวนตุส โซลาร์ จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน             
  ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์  99.99  99.99  100,000  100,000  103,296  103,296 
          รวม            317,664  317,664 
 หัก  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย          (16,646)  (11,473) 
         สุทธิ            301,018  306,191 

 
บริษทัย่อยด าเนินธุรกิจในประเทศไทยและไม่มีการจ่ายเงินปันผลในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564 คณะกรรมการ

บริษทัมีมติอนุมติัการปิดกิจการหรือจ าหน่ายบริษทัยอ่ย (บริษทั บริหารสินทรัพย ์ธนทรัพย ์จ ากดั) เน่ืองจาก
บริษทัได้เขา้ศึกษาธุรกิจในบริษทัย่อยตั้งแต่ตน้ปี 2563 และยงัไม่สามารถด าเนินการได้ในปัจจุบนั ทาง
ผูบ้ริหารจึงพิจารณาให้ปิดกิจการหรือจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวออกไป เพื่อเป็นการลด
ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้น ทั้งน้ี วนัท่ีคาดวา่จะจดทะเบียนเลิกกิจการ คือ วนัท่ี 16 เมษายน 2564 

 
10. เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน 

  เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน ประกอบดว้ย 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 มีนาคม 2564  ธนัวาคม 2563  มีนาคม 2564  ธนัวาคม 2563 

เงินให้กูย้ืมระยะยาว 2,785  3,148  -  - 
 

เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2561 บริษทัยอ่ยไดท้ าสัญญาให้กูย้มืเงินกบัสหกรณ์แห่งหน่ึง เพื่อซ้ือท่ีดินส าหรับ
ท่ีตั้งโครงการพลงังานไฟฟ้าแสงอาทิตย ์โดยบริษทัย่อยไดรั้บโอนสิทธ์ิเรียกร้องในลูกหน้ีเงินกูย้ืมดงักล่าว 
จากผูไ้ด้รับสิทธ์ิใช้ท่ีดินรายเดิม โดยมีหน้ีตามบญัชีคงเหลือ ณ วนัท่ีได้รับโอนจ านวน 6.90 ลา้นบาท ตาม
สัญญาก าหนดให้ผูกู้ ้จ่ายช าระเป็นเวลา 60 เดือน ในอัตราเดือนละ 121,092.43 บาท ปลอดดอกเบ้ีย โดย
สหกรณ์ตกลงให้บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีสิทธิหักค่าใช้สิทธิรายเดือนตามสัญญาให้ผูส้นับสนุนโครงการการ
ด าเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ใชสิ้ทธ์ิของเจา้ของโครงการ (สหกรณ์นิคมสระแกว้) เพื่อ
ช าระคืนเงินกูเ้ป็นรายเดือน 
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11. อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 รายการเปล่ียนแปลงของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2564 สรุปไดด้งัน้ี    

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
รำคำทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 155,169  155,169 
ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวา่งงวด -  - 
ขายและตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 155,169  155,169 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (15,604)  (15,604) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (1,161)  (1,161) 
ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีขายและตดัจ าหน่าย -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (16,765)  (16,765) 
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (22,433)  (22,433) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าส าหรับงวด -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (22,433)  (22,433) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 117,132  117,132 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 115,971  115,971 
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12. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
  รายการเปลี่ยนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2564 สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
รำคำทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 661,747  106,441 
ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวา่งงวด 25  10 
ขายและตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 661,772  106,451 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (92,884)  (32,089) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (7,159)  (1,363) 
ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีขายและตดัจ าหน่าย -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (100,043)  (33,452) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 568,863  74,352 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 561,729  72,999 

 
  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดใ้ชสิ้ทธิเหนือพื้นดิน และเคร่ืองจกัร

ท่ีใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า มูลค่าตามบัญชีเป็นจ านวนเงิน 542.42 ลา้นบาท และ 542.42 ลา้นบาท เพื่อเป็น
หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือจากธนาคาร (หมายเหตุ 17) 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีทรัพยสิ์นก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสม
ท่ีคิดค่าเส่ือมราคาหมดแลว้ แต่ยงัใชง้านอยู่มีราคาทุนรวมเป็นจ านวน 13.64 ลา้นบาท และ 11.91 ลา้นบาท 
ตามล าดบั (เฉพาะกิจการเป็นจ านวนเงิน 13.52 ลา้นบาท และ 11.79 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
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13. สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2564 สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
รำคำทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 51,925  844 
เพิ่มระหวา่งงวด -  - 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 51,925  844 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (2,642)  (327) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (630)  (42) 
ค่าเส่ือมราคา - ตดัจ าหน่าย -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (3,272)  (369) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 42,283  517 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 48,653  475 
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14. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2564 สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
รำคำทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 152,781  115,826 
ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวา่งงวด -  - 
ขายและตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 152,781  115,826 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (100,370)  (96,436) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (395)  (3) 
ค่าตดัจ าหน่ายส่วนท่ีขายและตดัจ าหน่าย -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (100,765)  (96,439) 
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (19,365)  (19,365) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าส าหรับงวด -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (19,365)  (19,365) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 33,046  25 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 32,651  22 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนก่อนหกัค่าตดั

จ าหน่ายสะสมท่ีคิดค่าตดัจ าหน่ายหมดแลว้ แต่ยงัใช้งานอยู่มีราคาทุนรวมเป็นจ านวน 0.46 ลา้นบาท และ 
0.42 ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะกิจการเป็นจ านวนเงิน 0.46 ลา้นบาท และ 0.42 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
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15. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 มีนาคม 2564  ธนัวาคม 2563  มีนาคม 2564  ธนัวาคม 2563 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน        
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน        
      ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -  -  1,199  995 
      เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น -  -  629  686 
รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  1,828  1,681 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  1,828  1,681 
กิจกำรอ่ืน        
เจา้หน้ีการคา้ 866  1  866  1 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน        
      ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,627  1,050  767  503 
      เงินประกนัผลงาน 4,455  4,948  1,584  2,202 
      อ่ืนๆ 2,982  3,431  1,270  1,176 
รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 9,064  9,429  3,621  3,881 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 9,930  9,430  4,487  3,882 

รวม 9,930  9,430  6,315  5,563 
 

16. เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
   เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 มีนาคม 2564  ธนัวาคม 2563  มีนาคม 2564  ธนัวาคม 2563 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 279,472  243,384  -  - 
ค่าธรรมเนียมในการจดัการเงินกูย้ืม        
      รอตดัตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (940)  (879)  -  - 
           รวม 278,532  242,505  -  - 
หกั ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนด        

      ช าระภายในหน่ึงปี (35,172)  (36,447)  -  - 
           สุทธิ 243,360  206,058  -  - 

  
 เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2561 บริษทัย่อยไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง วงเงิน 
210 ลา้นบาท เพื่อน ามาช าระค่าซ้ือโครงการพลงังานไฟฟ้าแสงอาทิตย ์โดยเงินกูย้มืดงักล่าวมีค่าธรรมเนียม
ในการจดัการกูย้มือตัราร้อยละ 0.5 ของเงินกู ้และคิดอตัราดอกเบ้ีย 5 ปีแรกร้อยละ MLR-1.50 ต่อปี ปีถดัไป
คิดดอกเบ้ียร้อยละ  MLR-1.25 ต่อปี ก าหนดให้ช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน ส าหรับเงินตน้ก าหนดให้ช าระ
เป็นงวดรายเดือน 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 ลา้นบาท , งวดท่ี 61 ถึง งวดท่ี 
108 งวดละ 1.50 ล้านบาท , งวดท่ี 109 ถึง งวดท่ี 142 งวดละ 1.60 ล้านบาท และงวดท่ี 143 ช าระส่วนท่ี
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เหลือทั้งหมด  เงินกูย้ืมดงักล่าวค ้าประกนัโดยส่ิงปลูกสร้าง ชุดผลิตไฟฟ้าและอุปกรณ์ และสิทธ์ิเหนือท่ีดิน
ในโครงการพลงังานแสงอาทิตย ์เงินฝากธนาคาร หุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิของบริษทัยอ่ย 
  เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2562 บริษทัย่อยไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง วงเงิน 
180.00 ล้านบาท เพื่ อน าไปใช้สนับสนุนโครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้า โด ยเงินกู้ยืมดังกล่าวมี
ค่าธรรมเนียมในการจดัการกูย้ืมอตัราร้อยละ 0.25 ของเงินกู ้และคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR-2.15 ต่อปี  
ก าหนดให้ช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน ส าหรับเงินตน้ก าหนดให้ช าระภายใน 10 ปี นับแต่วนัเบิกเงินกูค้ร้ัง
แรกงวด ก าหนดให้ช าระเป็นงวดรายเดือน จ านวน 120 งวด เร่ิมงวดแรกในเดือนท่ีเบิกเงินกูโ้ดย งวดท่ี 1 ถึง 
งวดท่ี 119 งวดละ 1.84  ลา้นบาท งวดท่ี 120 ช าระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด เงินกูย้ืมดงักล่าวค ้าประกนัโดยส่ิง
ปลูกสร้างชุดผลิตไฟฟ้าและอุปกรณ์ และสิทธ์ิเหนือท่ีดินในโครงการพลงังานแสงอาทิตย ์หุ้นท่ีออกและ
จ าหน่ายทั้งหมดของบริษทัย่อย เงินฝากธนาคาร และสิทธิในการรับเงินตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า และค ้า
ประกนัโดยบริษทั 

 
17. หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

   มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและการเคล่ือนไหวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือยกมา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 50,642  339 
เพิ่มขึ้นจากดอกเบ้ีย 606  3 
เงินจ่ายช าระ (987)  (42) 
ยอดคงเหลือยกไป ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 50,261  300 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี (2,122)  (161) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 48,139  139 

  
   ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 622  42 
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 606  3 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะสั้น 30  - 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 12  12 
  รวม 1,270  57 

   กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าจ านวน 1.03 ลา้นบาท  (เฉพาะกิจการ: 0.05 ลา้นบาท) 
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18. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
   ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัท ท่ีผูมี้อ  านาจ

ตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงานของกลุ่มบริษทัคือ กรรมการผูจ้ดัการของบริษทั 

   กลุ่มบริษทัมีรายได้หลักจากสามประเภทธุรกิจ โดยข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามประเภทธุรกิจ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 ธุรกิจพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์

 ธุรกิจให้เช่าและบริการ  ธุรกิจผลิตพลงังานจาก
แสงอาทิตย ์

 รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 1.65  0.69  2.65  2.70  25.55  24.07  29.85  27.46 
หกั ตน้ทุนขายและบริการ (1.46)  (0.60)  (2.38)  (2.18)  (11.34)  (9.46)  (15.18)  (12.24) 
ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 0.19  0.09  0.27  0.52  14.21  14.61  14.67  15.22 

รายไดอ้ื่น             39.27  1.78 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย             (0.24)  (0.71) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร             (8.86)  (9.33) 
ตน้ทุนทางการเงิน             (2.94)  (3.04) 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้             (4.43)  - 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ             37.47  3.92 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัแสดงสินทรัพยจ์ าแนกตามส่วนงาน 

แยกตามประเภทธุรกิจ ไดด้งัน้ี 
 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์  ธุรกิจให้เช่าและบริการ  ธุรกิจผลิตพลงังานจาก
แสงอาทิตย ์

 รวม 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 
2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

2563 
สินทรัพยถ์าวร 36.18  32.94  -  -  579.97  595.08  616.15  628.02 
สินทรัพยถ์าวร-ให้เช่า -  -  118.17  119.75  -  -  118.17  119.75 

 รวม 36.18  32.94  118.17  119.75  579.97  595.08  734.32  747.77 

สินทรัพยอ์ื่น             405.78  314.10 

สินทรัพยร์วม             1,140.10  1,061.87 
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19. ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
19.1  ส่วนประกอบหลกัของค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 

2563 ประกอบดว้ย  
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่ในก าไรขาดทุน :        
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน :        
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลส าหรับงวด -  -  -  - 

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :        
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว        

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ 4,430  -  4,492  - 
 รวม 4,430  -  4,492  - 

 

 19.2 การกระทบยอดระหว่างจ านวนค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดแ้ละผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัรา
ภาษีท่ีใชส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีส าหรับงวด 41,897  3,920  30,571  (983) 
อตัราภาษีท่ีใช ้(%) 20%  20%  20%  20% 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดค้ านวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ 8,379  784  6,114    (197) 
รำยกำรกระทบยอด        
ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถน ามาหกั        

ในการค านวณก าไรทางภาษี 149  15  1,083  227 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดท่ี้ไม่ตอ้งน ามาค านวณ        

ก าไรทางภาษี (1,720)  (1,247)  (273)  (307) 
ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดนิ้ติบุคคล 70  448  -  277 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกในปีก่อนแต่น ามาใชล้ด        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั (2,448)  -  (2,432)  - 
รวมรายการกระทบยอด (3,949)  (784)  (1,622)  197 
รวมค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 4,430  -  4,492  - 
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 19.3 การกระทบยอดระหว่างอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียและอตัราภาษีท่ีใช้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 2564  2563 
 จ านวนภาษี  

(พนับาท) 
 อตัราภาษี  

(%) 
 จ านวนภาษี  

(พนับาท) 
 อตัราภาษี  

(%) 
ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวด 41,897    3,920   
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ 8,379  20.00  784  20.00 
รายการกระทบยอด (3,949)  (9.43)  (784)  (20.00) 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉลี่ย 4,430  10.57  -  - 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563 
 จ านวนภาษี  

(พนับาท) 
 อตัราภาษี  

(%) 
 จ านวนภาษี  

(พนับาท) 
 อตัราภาษี  

(%) 
ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวด 30,571    (983)   
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ 6,114  20.00  (197)  20.00 
รายการกระทบยอด (1,622)  (5.31)  197  (20.00) 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉลี่ย 4,492  14.69  -  - 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีรายการภาษีของผลแตกต่าง

ชัว่คราวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยท์างภาษีเงินไดร้อตดับญัชี เน่ืองจากยงัมีความไม่แน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะ
มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ในอนาคต เป็นจ านวน
เงิน 50.56 ลา้นบาท และ 65.38 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวนเงิน  48.57 ล้านบาท และ 
66.45 ลา้นบาท) ตามล าดบั  

 
20. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดด้วยจ านวนหุ้น
สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกและเรียกช าระแลว้ในระหวา่งงวด 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 
   

งบการเงินรวม 
 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

  2564  2563  2564  2563 

ก าไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นส่วนของผูถ้ือหุ้นสามญัของบริษทั (พนับาท) 37,467  740  26,079  (983) 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั  (พนัหุ้น) 818,025  818,025  818,025  818,025 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.046  0.001  0.032  (0.001) 
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21. สิทธิประโยชน์จากการไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุน 
   กลุ่มบริษทัได้รับสิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการส่งเสริมการ

ลงทุน ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์จ านวน 3 ฉบบัโดยไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรดงัน้ี 
           -  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 กลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
 
22. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มี
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะใชว้ิธีราคาทุน
หรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทนล 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                   
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดง
ตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

   มูลค่ายติุธรรม (พนับาท) 
 มูลค่า  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามบญัชี  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 
สินทรัพย์          
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุน          
 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน          
  ตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด 99,966  122,425  -  -  122,425 
 สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน          
  ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 185,000  -  -  36,939  36,939 

          
      ในระหว่างงวด ไม่มีการเปล่ียนแปลงการจดัประเภทของสินทรัพยท์างการเงิน 
     มูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด อา้งอิงจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ี

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

 
23. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

23.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าและสัญญาบริการ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายใน

อนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าและสัญญาบริการ ดงัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 มีนาคม 2564  ธนัวาคม 2563  มีนาคม 2564  ธนัวาคม 2563 

ภำระผูกพนั        
    ภายใน 1 ปี 4,582  4,671  1,834  498 
    มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,099  2,401  62  95 
        รวม 7,681  7,072  1,896  593 

 
23.2 สัญญาเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงสิทธิในการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย  ์

กลุ่มบริษัทได้ท าสัญญากับคู่สัญญาหลายรายเก่ียวกับการได้มาซ่ึงสิทธิในการจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ดงัน้ี 
23.2.1 เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2561 บริษัทได้ท าข้อตกลง 3 ฝ่ายระหว่างบริษัท (ผูรั้บโอน) การ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(คู่สัญญา) และบริษทั  เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากัด (บริษทัย่อย) (ผูโ้อน) 
แก้ไขเพิ่มเติมในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าส าหรับซ้ือไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคาเพื่อโอนสิทธิและหนา้ท่ีตามสัญญาทั้งหมดใหแ้ก่บริษทั ซ่ึงจะ
ไดรั้บสิทธ์ิจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคากบัการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ตามสัญญาเลขท่ี  PV-PEA 0065/2556 ลงวนัท่ี 6 กันยายน 2556 ท่ี กฟภ. รับซ้ือ
พลงังานไฟฟ้า 995 กิโลวตัต ์ระยะเวลา 25 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2556 ถึง วนัท่ี 30 
ธนัวาคม 2581 ดว้ยอตัราท่ีก าหนดไวต้ามปริมาณการผลิตซ่ึงเป็นอตัรา 6.16 บาทต่อหน่วย 
และเม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2562 ได้รับการอนุมติัให้โอนสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการ
ส่งเสริมการลงทุนใหแ้ก่บริษทั  
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23.2.2 บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จ ากัด (บริษทัย่อย) ได้ท าขอ้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้าส าหรับการรับซ้ือไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยก์บับริษทั เมทลิงค ์อิน
โฟ จ ากดั ท่ีไดรั้บสิทธ์ิกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อรับโอนสิทธิในการผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าตามเง่ือนไขเดิมท่ีผูโ้อนไดท้ าไวก้บัการไฟฟ้าระยะเวลาโครงการ 25 ปี  

  บริษทัย่อยไดท้ าสัญญาให้เป็นผูส้นบัสนุนโครงการ ด าเนินการโครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดินเพื่อใช้สิทธ์ิจากเจา้ของโครงการ โดยบริษทั
ย่อยจะตอ้งจ่ายค่าสนับสนุนโครงการให้เจ้าของโครงการรายปี  ปีละ 3.30 ลา้นบาท โดย
ช าระภายหลงัท่ีผูส้นับสนุนโครงการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าครบ 1 ปี  (ก าหนดช าระค่าใช้
สิทธิโดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน) บริษัทย่อยมีภาระท่ีจะต้องจ่ายเงินสนับสนุนจนส้ินสุด
สัญญา (เดือน เมษายน 2584) จ านวนเงินทั้งส้ิน 76.45 ลา้นบาท 

 
23.2.3 บริษทั เวนตุส โซลาร์ จ ากัด (บริษทัย่อย) ได้ท าสัญญากับคู่สัญญาหลายรายเก่ียวกับการ

ไดม้าซ่ึงสิทธิในการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยด์งัน้ี 
  วนัท่ี 20 มกราคม 2560 ท าสัญญาเพื่อซ้ือโครงการไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

แบบติดตั้งบนพื้นดินตั้งอยู่ในสหกรณ์โคนมปากช่องจากบริษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ 
(ไทยแลนด์) จ ากดั ซ่ึงไดรั้บสิทธ์ิในการขายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่า
ซ้ือขาย จ านวน 294.99 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัย่อยได้ท าขอ้ตกลง
เพิ่มเติมเพื่อรับโอนสิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจากคู่สัญญาเดิม 
ตามสัญญาการซ้ือขายไฟฟ้าเลขท่ี PVF2-PEA-018/2559 ในปริมาณรับซ้ือพลงังานไฟฟ้า
สูงสุด 5.0 เมกะวตัต ์โดยก าหนดวนัจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์ ภายในวนัท่ี 30 เมษายน 
2560 มีระยะเวลา 25 ปี  

  เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2560 บริษทัย่อยไดท้ าสัญญาร่วมพฒันาโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตยก์ับสหกรณ์โคนมปากช่อง จ ากัด ซ่ึงเจ้าของโครงการเป็นฝ่ายจดัหา
ท่ีดินส าหรับเป็นท่ีตั้งของโครงการ ส่วนบริษทัย่อยเป็นผูส้นบัสนุนโครงการและท าสัญญา
กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และด าเนินการขอใบอนุญาตและอ่ืนๆ โดยแบ่งปันผลประโยชน์
ตามขอ้ตกลงในสัญญา 

  เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2561 บริษทัย่อยและสหกรณ์โคนม ไดร่้วมกันท าสัญญาเพื่อ
เช่าท่ีดินกบัเจา้ท่ีดินรายหน่ึงเพื่อใช้เป็นท่ีตั้งโครงการผลิตพลงังานไฟฟ้าเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 
ธนัวาคม 2559 ถึงวนัท่ี 1 ธันวาคม 2584 (ฉบบัเดิมลงวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2559) ระยะเวลา
การเช่า 25 ปี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ค่าเช่ารวม 38.40 ลา้นบาทโดยสหกรณ์เป็นผูจ่้าย
ช าระจ านวน 26.40 ลา้นบาท ช าระเป็นรายเดือนเดือนละ 88,008.00 บาท ส่วนบริษทัย่อย
ตอ้งจ่ายช าระ จ านวนเงินรวม 12.00 ลา้นบาท แบ่งช าระเป็นเดือนๆละ 40,008.00 บาท 

 
 
 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทำนแล้ว” 

34 
 

 

23.3 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยสองแห่งมีวงเงินกูย้ืมระยะ
ยาวจากสถาบนัการเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 มีนาคม 2564  ธนัวาคม 2563  มีนาคม 2564  ธนัวาคม 2563 

วงเงินสินเช่ือ        
    วงเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 30.00  75.00  -  - 

 
24. คดีความ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทได้ถูกฟ้องร้องในคดีต่าง ๆ ท่ีมี
สาระส าคญัดงัน้ี 
24.1 บริษทัมีลูกหน้ีเงินมดัจ าค่าซ้ือท่ีดินจ านวน 46 ลา้นบาท จากการโอนสิทธิเงินมดัจ าค่าท่ีดินกบับริษทั

แห่งหน่ึง ซ่ึงครบก าหนดช าระในเดือนมิถุนายน 2558 บริษทัดังกล่าวไม่สามารถช าระหน้ีได้ตาม
ก าหนด และไดมี้การเจรจากบับริษทัเพื่อขอเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในการช าระคืน โดยจะผ่อนจ่ายเป็น
งวดพร้อมทั้งดอกเบ้ียตามท่ีตกลงร่วมกนั ในปี 2559 บริษทัยงัไม่ไดรั้บช าระตามขอ้ตกลงดงักล่าว 
บริษทัจึงบนัทึกตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญทั้งจ านวนและไดฟ้้องร้องด าเนินคดี  

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 คดีความดังกล่าวถึงท่ีส้ินสุดแลว้ ศาลมีค าสั่งให้บริษทัชนะคดี ซ่ึง
ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งติดตามบงัคบัคดีใหลู้กหน้ีมาช าระหน้ีตามค าสั่งศาล 

 
24.2 บริษทัได้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากคู่สัญญาเพื่อเรียกคืนเงินประกันจากเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 

2558 ท่ีบริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงกบัเจา้ของโครงการรายหน่ึงเพื่อศึกษาโครงการอาคารพกัอาศยั
ให้เช่า ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ และเม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2558 บริษทัไดจ่้ายเงินประกนัส าหรับโครงการ
ดงักล่าวจ านวน 35 ลา้นบาท ซ่ึงตามขอ้ตกลงหากบริษทัไม่ประสงคจ์ะร่วมลงทุน เจา้ของโครงการ
จะตอ้งคืนเงินประกันทั้งหมด  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 
2559 ท่ีประชุมมีมติไม่ร่วมลงทุนในโครงการดงักล่าว และบริษทัไดฟ้้องร้องด าเนินคดีเรียกคืนเงิน
ประกนัและเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2559 บริษทัไดถู้กคู่สัญญาดงักล่าวฟ้องกลบัเรียกร้องค่าเสียหาย 
จ านวน 50.00 ลา้นบาท ปัจจุบนัคดีความอยูร่ะหวา่งพิจารณาคดี 

   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 คดีความดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลและบริษัทได้
บนัทึกค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของเงินประกนัทั้งจ านวนแลว้  
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25. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาบญัชี 
  ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั บริหารสินทรัพย ์ธนทรัพย ์จ ากดั คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี  

16 มีนาคม 2564 ไดมี้มติพิเศษอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนจ านวน 33.00 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
45.00 ล้านบาท เป็น 12.00 ล้านบาท โดยลดจ านวนหุ้นสามัญ 3.30 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท 
ภายหลงัจากการลดทุนจดทะเบียน บริษทัยงัคงถือหุน้ในบริษทัย่อยจ านวน 1.20 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10.00 
บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน และไดด้ าเนินการจดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์เรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 

 
26. การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 
 


