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รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)  
 
 ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวมแบบย่อของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทานขอ้มูลทาง
การเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) ด้วยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทาง
การเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตกำรสอบทำน 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ
สอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่
สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่
แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 
ข้อสรุป 
 ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34  เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 

      (นางสาวเตชินี พรเพญ็พบ) 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 10769 
 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2564
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บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

วนัที ่30 กนัยำยน 2564 
  

1. ขอ้มูลทัว่ไป 
1.1 ภูมิล าเนาและสถานะทางกฎหมายของกลุ่มบริษทั 

การจดทะเบียน : บริษทัได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 
 

1.2 ลกัษณะการด าเนินงานและกิจกรรมหลกั 
   กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการพฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละธุรกิจพลงังาน
ทางเลือก 

 
1.3 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงปัจจุบนัได้
กลบัมาแพร่ระบาดอีกและขยายวงกวา้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท าใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจท่ีก าลงั
จะฟ้ืนตวั และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม สถานการณ์ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบ
ต่อผลการด าเนินงานธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัได้ติดตามความคืบหน้าของ
สถานการณ์ดงักล่าว และท าการประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณ
การหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  
 

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 
2.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) ไทย ซ่ึงไดก้ าหนดเพื่อเป็นการให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
โดยเนน้การให้ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อ
ไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่
กบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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   งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่ง
อ่ืนในนโยบายการบญัชี 

   งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย 
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

 
 2.2 หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

  2.2.1 งบการเงินรวมไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีรวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

    อตัราส่วนของการถือหุ้น   
    (ร้อยละของจ านวนหุ้นจดทะเบียน)   

    ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31  จดัตั้งข้ึน 
ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ                  กนัยายน 2564  ธนัวาคม 2563  ท่ีประเทศ 

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

 การลงทุนในบริษทัอ่ืน  -  99.99  ประเทศไทย 

บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั  พฒันาธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์  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 

 
    การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของการจดัท างบการเงินรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2564 ประกอบดว้ย 
   (1) การจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

    ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 
2564 ไดมี้มติอนุมติัให้ปิดกิจการและจ าหน่ายบริษทัยอ่ยของบริษทัคือ บริษทั เอ ซี ดี เอ็น
เนอร์ยี ่จ  ากดั โดยบริษทัไดท้  าสัญญาซ้ือขายเพื่อจ าหน่ายและโอนหุน้กบับุคคลอ่ืนแลว้ เม่ือ
วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 ดงันั้น บริษทัจึงไม่รวมงบการเงินของบริษทัยอ่ยดงักล่าวในการ
จดัท างบการเงินรวม ตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 เป็นตน้ไป 

  2.2.2  บริษทัจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใช้อ านาจในการสั่ง
การกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

  2.2.3  บริษทัน างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัมี
อ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

  2.2.4 งบการเงินรวมจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีเดียวกนัส าหรับรายการบญัชีท่ีเหมือนกนั
หรือเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีคลา้ยคลึงกนั 

  2.2.5 ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหว่างกันท่ีมีสาระส าคญัได้ถูกตดัออกจากงบ
การเงินรวมน้ีแลว้ 
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  2.2.6 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั
ย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทั และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 
 2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดป้รับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนข้ึนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี
และการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

  รวมทั้ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (การยินยอมลดค่าเช่า 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19) หลงัวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2564 
โดยการปรับปรุงน้ี เพื่อการผ่อนปรนในทางปฏิบติั ผูเ้ช่าไม่จ  าเป็นตอ้งประเมินว่าการยินยอมลด 
ค่าเช่าว่าเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ โดยเป็นการยินยอมลดค่าเช่าท่ีเกิดข้ึนอนัเป็นผล
โดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และท่ีเขา้
เง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้(แกไ้ขยอ่หนา้ท่ี 46 ข.2 จากเดิมวนัท่ี 30  มิถุนายน 2564 เป็นวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2565) โดยให้บนัทึกการยินยอมลดค่าเช่านั้นเสมือนว่า “ไม่ใช่การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า” ซ่ึงใน
ระหวา่งงวด สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศและลงในราชกิจจานุเบกษาแลว้ 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินในงวดปัจจุบนั 

 
2.4    มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั และ
ไดล้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดป้รับปรุงหรือจดั
ให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบาง
ฉบบัมีการใหข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิม
น ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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3. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัท่ีใช้ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบัท่ีใชใ้น

การจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
 
4.  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

   เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่ม
บริษทั หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมี
สาระส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยท่ีกลุ่ม
บริษทัมีการควบคุมเดียวกนัหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือ
เป็นกิจการ 
4.1  ลกัษณะความสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี 
 

ช่ือบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทัยอ่ย   

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

 บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั 
    จนถึงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 

 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 โรงพยาบาลวภิาวดี จ  ากดั (มหาชน)  มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
 บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)  มีผูถื้อหุน้เป็นผูถื้อหุ้นและกรรมการในบริษทั   

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
 บริษทั เทพารักษพ์ฒันาการ จ ากดั  มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
 บริษทั เลอ เดสตินน์ จ  ากดั  มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
 ผูบ้ริหารส าคญั  บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผดิชอบในการ

บริหารงาน 
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4.2 นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 
รายการ  นโยบายการก าหนดราคา 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า  ราคาตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง  ราคาตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดอ่ื้น  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียรับ  อตัราร้อยละ 2.75 - 8.00 ต่อปี 
ดอกเบ้ียจ่าย  อตัราร้อยละ 4.00 ต่อปี 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  ตามท่ีไดรั้บอนุมติัโดยกรรมการและ/หรือ    

ผูถื้อหุน้ 
 
4.3 รายการส าคญัท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 
 พนับาท 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
รายไดจ้ากการให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า        

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 216  9,749  216  9,749 

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง        
บริษทัยอ่ย 25  -  495  520 

เงินปันผลรับ        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,000  -  1,000  - 

ดอกเบ้ียรับ        
บริษทัยอ่ย -  -  118  1,355 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 447  1,519  447  1,519 

 รวม 447  1,519  565  2,874 

รายไดอ่ื้น        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19  -  19  - 

ดอกเบ้ียจ่าย        
บริษทัยอ่ย -  -  -  318 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 2,727  2,240  1,857  1,190 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 25  25  25  25 

 รวม 2,752  2,265  1,882  1,215 
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 พนับาท 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
รายไดจ้ากการให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า        

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,201  9,749  3,201  9,749 

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง        
บริษทัยอ่ย 25  -  2,244  2,327 

เงินปันผลรับ        
บริษทัยอ่ย -  -  6,175  - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,000  -  2,000  - 

 รวม 2,000  -  8,175  - 

ดอกเบ้ียรับ        
บริษทัยอ่ย -  -  1,437  6,041 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,032  3,307  2,032  3,307 

 รวม 2,032  3,307  3,469  9,348 

รายไดอ่ื้น        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19  -  19  - 

ดอกเบ้ียจ่าย        
บริษทัยอ่ย -  -  204  677 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 8,919  7,241  6,069  4,091 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 75  75  75  75 

 รวม 8,994  7,316  6,144  4,166 
 

4.4 ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563
 ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31 
 กนัยายน 2564  ธนัวาคม 2563  กนัยายน 2564  ธนัวาคม 2563 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        
   บริษทัยอ่ย -  -  128  2,952 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,526  11,337  2,526  11,337 

รวม 2,526  11,337  2,654  14,289 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน        
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,271  1,556  10,271  1,556 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน        
   บริษทัยอ่ย -  -  -  1,681 
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 เงินให้กู้ยืมแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 รายการเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ในระหวา่งงวด  ณ วนัท่ี 30 
 ธนัวาคม 2563  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  กนัยายน 2564 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30,000  40,000  (30,000)  40,000 

          รวม 30,000  40,000  (30,000)  40,000  
 
เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัไดท้  าสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั 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 โดยมีหลกัประกนัการกูย้มืเงินเป็นหุ้น
ของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน) จ านวน 80 ลา้นหุ้น ซ่ึงผูกู้เ้ป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิในหุ้น
ดงักล่าวตามสัญญาจ าน าหุน้ท่ีท าระหวา่งกนั 

เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัได้ท าสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอป
เมนท์ จ  ากดั (มหาชน) จ านวน 40.00 ลา้นบาท ก าหนดช าระคืนภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 โดย
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8.00 ต่อปี จ่ายช าระดอกเบ้ียทุกๆ 3 เดือน โดยมีหลกัประกนัการกูย้มืเงินเป็นหุ้น
ของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน) จ านวน 80 ลา้นหุ้น ซ่ึงผูกู้เ้ป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิในหุ้น
ดงักล่าวตามสัญญาจ าน าหุน้ท่ีท าระหวา่งกนั 

 
 รายการเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31  ในระหวา่งงวด  ณ วนัท่ี 30 
 ธนัวาคม 2563  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  กนัยายน 2564 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,000   -  (20,000)  - 
          รวม 20,000   -  (20,000)  - 

 
 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ในระหวา่งงวด  ณ วนัท่ี 30 
 ธนัวาคม 2563  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  กนัยายน 2564 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว        
บริษทัยอ่ย 107,500  -  (95,000)  12,500 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,000  -  (20,000)  - 
          รวม 127,500  -  (115,000)  12,500 

(หกั)  ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิต ฯ (16,862)  `-  15,362  (1,500) 
       สุทธิ 110,638  -  (99,638)  11,000  
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เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
  เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2563 บริษทัมีการใหบ้ริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จ  ากดั (มหาชน) กูย้มืเงินจ านวน 20.00 
ลา้นบาท เป็นเงินกูใ้นรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน ครบก าหนดในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.75  
ต่อปี โดยจ่ายช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ต่อมาเม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัไดรั้บช าระเงินใหกู้ย้ืมดงักล่าว
ก่อนวนัท่ีก าหนดไวใ้นตัว๋สัญญาใชเ้งินครบถว้นแลว้ทั้งจ  านวน 
  
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 
  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 3 แห่ง เป็นจ านวนเงินรวม 12.50 ลา้นบาท 
ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 - 5.00 ต่อปี ดงัน้ี 

แห่งท่ี 1 :  บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั - เงินกูจ้  านวน 1.50 ลา้นบาท (ปี 2563 : 18.50 ลา้นบาท) 
ก าหนดช าระคืนทั้งหมด นบัแต่วนัท่ี 8 มกราคม 2562 เป็นตน้ไปจนกวา่จะครบถว้น 

แห่งท่ี 2 : บริษัท เวนตุส โซลาร์ จ  ากัด - เงินกู้จ  านวน 0.00 ล้านบาท (ปี 2563 : 68.50 ล้านบาท) 
ก าหนดช าระคืนทั้งหมดภายใน 10 ปี นบัจากวนัท่ีในสัญญาลงวนัท่ี 20 กนัยายน 2561 โดย
ในระหวา่งงวดบริษทัไดรั้บช าระคืนเงินตน้ครบถว้นตามสัญญาแลว้ 

แห่งท่ี 3 : บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จ  ากดั - เงินกูจ้  านวน 11.00 ลา้นบาท (ปี 2563 : 20.50 ลา้นบาท) 
ก าหนดช าระคืนทั้งหมดภายใน 10 ปีและ 3 ปี นบัจากวนัท่ีท าสัญญาลงวนัท่ี 19 มีนาคม 
2561 และวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2562 ตามล าดบั 

 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั  

ประกอบดว้ย 
     พนับาท 
 อตัราดอกเบ้ีย (%)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31 
 กนัยายน 2564   ธนัวาคม 2563  กนัยายน 2564   ธนัวาคม 2563  กนัยายน 2564   ธนัวาคม 2563 
เงินกูย้มืระยะสั้นจาก            
   บริษทัยอ่ย 4.00  4.00  -  -  -  31,519 

สุทธิ     -  -  -  31,519 

 
เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2563 บริษทัไดท้  าสัญญารับโอนหุ้นและสิทธิตามสัญญากบับริษทัยอ่ยแห่ง

หน่ึง ส่งผลให้บริษทัตอ้งช าระเงินส่วนท่ีเหลือจากสัญญาดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 31.52 ลา้นบาท ต่อมา
เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 บริษทัไดจ่้ายช าระคืนเงินกูย้มืและดอกเบ้ียครบถว้นตามสัญญาแลว้ 
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5.  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31 
 กนัยายน 2564  ธนัวาคม 2563  กนัยายน 2564  ธนัวาคม 2563 
ลูกหนีก้ำรค้ำ        
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ        
มูลค่างานท่ีท าเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ -  10,507  -  10,507 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 253  -  381  182 
เกินก าหนดช าระ        
    ไม่เกิน 3 เดือน -  253  -  274 
 รวม 253  10,760  381  10,963 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรอ่ืน        
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ        
รายไดค้า้งรับ 6,707  7,487  639  792 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 7,040  7,344  124  57 
เกินก าหนดช าระ        
    ไม่เกิน 3 เดือน -  -  -  - 
    3 - 6 เดือน -  95  -  95 
    6 - 12 เดือน -  2,055  -  2,055 
    12 เดือนข้ึนไป 31,205  29,078  31,205  29,078 
 รวม 44,952  46,059  31,968  32,077 
หกั  ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (31,206)  (31,077)  (31,206)  (31,077) 
 รวม 13,746  14,982  762  1,000 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 13,999  25,742  1,143  11,963 
ลูกหนีภ้ำยใต้สัญญำผ่อนช ำระ  (หมายเหตุ 5.1)        
ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาผ่อนช าระ  - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,530  2,126  12,530  2,126 
หกั  ถึงก าหนดช าระเกินกวา่ 1 ปี  (10,271)  (1,556)  (10,271)  (1,556) 
รวมลูกหน้ีภายใตส้ญัญาผ่อนช าระสุทธิ 2,259  570  2,259  570 
ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน (หมายเหตุ 5.2)        
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14  7  14  2,756 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการอ่ืน 99,108  113,456  71,735  84,529 
            รวม 99,122  113,463  71,749  87,285 
หกั  ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (68,556)  (81,000)  (68,556)  (81,000) 
รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 30,566  32,463  3,193  6,285 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน- สุทธิ 46,824  58,775  6,595  18,818 
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5.1  ลูกหน้ีภายใตส้ัญญาผอ่นช าระ 
      ลูกหน้ีภายใตส้ัญญาผอ่นช าระ ประกอบดว้ย 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  ถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี  เกินก าหนดช าระ  รวม 

  ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31 

  กนัยายน 2564  ธนัวาคม 2563  กนัยายน 2564  ธนัวาคม 2563  กนัยายน 2564  ธนัวาคม 2563  กนัยายน 2564  ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีตามสัญญาผอ่นช าระ  3,032  710  12,276  1,774  -  -  15,308  2,484 

หัก  ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้  (575)  (93)  (1,202)  (103)  -  -  (1,777)  (196) 

 ภาษีขายรอตดับญัชี  (198)  (47)  (803)  (115)  -  -  (1,001)  (162) 

ลูกหน้ีตามสัญญาผอ่นช าระ - สุทธิ  2,259  570  10,271  1,556  -  -  12,530  2,126 
 
สัญญาผ่อนช าระของบริษทัมีระยะเวลาคงเหลือตามสัญญาคงเหลือโดยประมาณ 33 - 69 เดือน 

และมีก าหนดการจ่ายค่างวดเท่ากนัทุกงวด 
 

5.2  ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 
      ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31 
 กนัยายน 2564  ธนัวาคม 2563  กนัยายน 2564  ธนัวาคม 2563 
ลูกหน้ีเงินมดัจ าค่าซ้ือท่ีดิน 46,000  46,000  46,000  46,000 
เงินประกนัเพ่ือศึกษาโครงการ 22,556  35,000  22,556  35,000 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 25,526  29,442  2,062  2,466 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 4,257  2,369  441  509 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 71  100  71  2,257 
อ่ืน ๆ 712  552  619  1,053 
 รวม 99,122  113,463  71,749  87,285 

 
6. ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 
  ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31 
 กนัยายน 2564  ธนัวาคม 2563  กนัยายน 2564  ธนัวาคม 2563 
ตน้ทุนค่าท่ีดิน 31,046  34,405  2,766  2,834 
ตน้ทุนอาคารและอ่ืนๆ 46,519  61,684  21,618  22,342 
     รวม 77,565  96,089  24,384  25,176 
หกั ค่าเผ่ือจากการลดมลูค่า (3,847)  (4,709)  (3,847)  (4,709) 
     สุทธิ 73,718  91,380  20,537  20,467 
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 การเปล่ียนแปลงของตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2564 และ 2563 ดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ยอดคงเหลือ ณ ตน้งวด 91,380  102,589  20,467  23,027 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด -  166  -  - 
ลดลงจากการขายระหวา่งงวด (18,524)  (4,558)  (792)  (1,784) 
ขาดทุนจากการลดมูลค่า (โอนกลบั) 862  -  862  - 
ยอดคงเหลือ ณ ส้ินงวด 73,718  98,197  20,537  21,243 

 
7. สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 
  สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31 
 กนัยายน 2564  ธนัวาคม 2563  กนัยายน 2564  ธนัวาคม 2563 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า 
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน     

 
 

 

ตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด        
หุ้นสามญั 165,769  -  165,769  - 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั -  15,590  -  15,590 

 165,769  15,590  165,769  15,590 
บวก ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่า (5,319)  335  (5,319)  335 

รวม 160,450  15,925  160,450  15,925 

 
 รายการเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด  ส าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ราคาตามบญัชีตน้งวด 15,925  -  15,925  - 
ซ้ือเงินลงทุน 197,962  9,415  197,962  9,415 
ขายเงินลงทุน (47,783)  (2,650)  (47,783)  (2,650) 
การเปล่ียนแปลงมลูค่ายติุธรรม (5,654)  1,335  (5,654)  1,335 
ราคาตามบญัชีปลายงวด 160,450  8,100  160,450  8,100 
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8. สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
  สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31 
 กนัยายน 2564  ธนัวาคม 2563  กนัยายน 2564  ธนัวาคม 2563 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม        
ผา่นก าไรขาดทุน        
ตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นความตอ้งการของตลาด 185,000  185,000  185,000  185,000 
บวก ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า (148,061)  (148,061)  (148,061)  (148,061) 
 36,939  36,939  36,939  36,939 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย        
หุ้นกู ้ 10,000  10,000  10,000  10,000 

    รวม 46,939  46,939  46,939  46,939 

 
 ตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นความตอ้งการของตลาด ประกอบดว้ย 

   
 

 ทุนท่ีเรียกช าระแลว้  
(พนับาท) 

 สดัส่วนการถือหุ้นของบริษทั 
 (ร้อยละ) 

 
ช่ือบริษทั 

  
ประเภทกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 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 30 

กนัยายน 2564 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 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 26 สิงหาคม 2564 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีประกนัของบริษทั ดี 

ซูพรีม จ ากดั คร้ังท่ี 2/2564 ผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบก าหนดไถ่ถอน จ านวน 10.00 
ล้านบาท หุ้นกู้ มีอายุ 3 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2567 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 7.20 ต่อปี จะ
ไดรั้บดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน, 25 กุมภาพนัธ์, 25 พฤษภาคม, 25 สิงหาคม
ของทุกปี ตลอดอายหุุน้กู ้
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เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีประกนัของบริษทั 
ดี ซูพรีม จ ากดั ผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบก าหนดไถ่ถอน จ านวน 10.00 ลา้นบาท 
หุน้กู ้มีอาย ุ2 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2564 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 7.25 ต่อปี จะไดรั้บดอกเบ้ีย
ทุก 3 เดือน คือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์, 14 พฤษภาคม, 14 สิงหาคม, และ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี 
ตลอดอายหุุน้กู ้

 
9. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 
  เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ 30  

กนัยายน 2564 
 ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2563 
 ณ วนัที่ 30  

กนัยายน 2564 
 ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2563 
เงินฝากประจ าท่ีมีอาย ุ12 เดือน 5,545  3,239  -  - 
เงินฝากธนาคารบญัชีออมทรัพย ์ 6,676  6,672  -  - 
    รวม 12,221  9,911  -  - 

 
  บริษทัยอ่ยไดน้ าบญัชีเงินฝากธนาคารไปเป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีตามสัญญาเงินกูย้มืระยะยาว

จากสถาบนัการเงินในประเทศ (หมายเหตุ 17) 
 
10. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย 
    งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    สัดส่วนการถือหุ้น  พนับาท 
     (ร้อยละ)  ทุนท่ีเรียกช าระแลว้  วธีิราคาทุน  
    ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31 

ช่ือบริษทัยอ่ย  ประเภทธุรกิจ  กนัยายน 2564  ธนัวาคม 2563  กนัยายน 2564  ธนัวาคม 2563  กนัยายน 2564  ธนัวาคม 2563 
บริษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ากดั   การลงทุนในบริษทัอ่ืน  -  99.99  -  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            272,664  317,664 
 หัก  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย             

บริษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ากดั             -  (11,473) 
บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั            (5,173)  - 

  รวม            (5,173)  (11,473) 
         สุทธิ            267,491  306,191 
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เงินปันผลรับระหว่ำงงวด 
  พนับาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน   
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
บริษทัยอ่ย  2564  2563  2564  2563 

บริษทั เวนตุส โซลาร์ จ  ากดั  6,175  -  6,175  - 
  6,175  -  6,175  - 

 
กำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคัญของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในระหว่ำงงวด 
(1) การจดทะเบียนลดทุนของบริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 

ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 16 
มีนาคม 2564 ไดมี้มติพิเศษอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนจ านวน 33.00 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
45.00 ลา้นบาท เป็น 12.00 ลา้นบาท โดยลดจ านวนหุ้นสามญั 3.30 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท 
ภายหลงัจากการลดทุนจดทะเบียน บริษทัยงัคงถือหุ้นในบริษทัยอ่ยจ านวน 1.20 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 
10.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน และได้ด าเนินการจดทะเบียนต่อกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 

 
(2) การจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 บริษทัไดด้ าเนินการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ 
จ  ากัด ให้แก่บุคคลอ่ืน (หมายเหตุ 2.2.1) บริษทัได้รับช าระเงินค่าหุ้นและตดัจ าหน่ายเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย และมีผลก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายเงินลงทุนแสดงรวมอยูใ่นก าไรหรือขาดทุนในงบ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวด ดงัน้ี 

 พนับาท 

 
งบการเงินรวม  

 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 100  100 
(หกั) มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิ / เงินลงทุน (46)  (12,000) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน (โอนกลบั) -  11,473 
ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายเงินลงทุน 54  (427) 
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11. เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน 
  เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31 
 กนัยายน 2564  ธนัวาคม 2563  กนัยายน 2564  ธนัวาคม 2563 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 2,059  3,148  -  - 
 
เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2561 บริษทัยอ่ยไดท้  าสัญญาใหกู้ย้มืเงินกบัสหกรณ์แห่งหน่ึง เพื่อซ้ือท่ีดินส าหรับ

ท่ีตั้งโครงการพลงังานไฟฟ้าแสงอาทิตย ์โดยบริษทัย่อยไดรั้บโอนสิทธ์ิเรียกร้องในลูกหน้ีเงินกูย้ืมดงักล่าว 
จากผูไ้ดรั้บสิทธ์ิใช้ท่ีดินรายเดิม โดยมีหน้ีตามบญัชีคงเหลือ ณ วนัท่ีไดรั้บโอนจ านวน 6.90 ลา้นบาท ตาม
สัญญาก าหนดให้ผูกู้ ้จ่ายช าระเป็นเวลา 60 เดือน ในอตัราเดือนละ 121,092.43 บาท ปลอดดอกเบ้ีย โดย
สหกรณ์ตกลงให้บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีสิทธิหักค่าใช้สิทธิรายเดือนตามสัญญาให้ผูส้นบัสนุนโครงการการ
ด าเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ใชสิ้ทธ์ิของเจา้ของโครงการ (สหกรณ์นิคมสระแกว้) เพื่อ
ช าระคืนเงินกูเ้ป็นรายเดือน 

 
12. อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2564 สรุปไดด้งัน้ี    

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
รำคำทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 155,169  155,169 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 155,169  155,169 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (15,604)  (15,604) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (3,521)  (3,521) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (19,125)  (19,125) 
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (22,433)  (22,433) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (22,433)  (22,433) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 117,132  117,132 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 113,611  113,611 
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13. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2564 สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
รำคำทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 661,747  106,441 
ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวา่งงวด 1,259  1,224 
ขายและตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (91)  (82) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 662,915  107,583 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (92,884)  (32,089) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (21,729)  (4,146) 
ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีขายและตดัจ าหน่าย 87  81 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (114,526)  (36,154) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 568,863  74,352 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 548,389  71,429 

 
  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดใ้ชสิ้ทธิเหนือพื้นดิน และเคร่ืองจกัร

ท่ีใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ราคาทุนรวมเป็นจ านวนเงิน 542.44 ล้านบาท และ 542.42 ล้านบาท เพื่อเป็น
หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือจากธนาคาร (หมายเหตุ 17) 

  ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีทรัพย์สินท่ีคิดค่าเส่ือมราคา
หมดแลว้ แต่ยงัใชง้านอยูมี่ราคาทุนรวมเป็นจ านวน 13.38 ลา้นบาท และ 11.91 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการเป็น
จ านวนเงิน 13.26 ลา้นบาท และ 11.79 ลา้นบาท) ตามล าดบั 
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14. สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2564 สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
รำคำทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 51,925  844 
เพิ่มระหวา่งงวด 3,260  3,260 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 55,185  4,104 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (2,642)  (327) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (2,004)  (254) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (4,646)  (581) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 49,283  517 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 50,539  3,523 

 
15. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
รำคำทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 152,781  115,826 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 152,781  115,826 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (100,370)  (96,436) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (1,185)  (9) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (101,555)  (96,445) 
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (19,365)  (19,365) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (19,365)  (19,365) 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 33,046  25 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 31,861  16 

 
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีคิดค่า      

ตดัจ าหน่ายหมดแลว้ แต่ยงัใชง้านอยูมี่ราคาทุนรวมเป็นจ านวน 0.46 ลา้นบาท และ 0.42 ลา้นบาท (เฉพาะ
กิจการเป็นจ านวนเงิน 0.46 ลา้นบาท และ 0.42 ลา้นบาท) ตามล าดบั 

 
16. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31 
 กนัยายน 2564  ธนัวาคม 2563  กนัยายน 2564  ธนัวาคม 2563 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน        
      ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -  -  -  995 
      เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น -  -  -  686 
รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  1,681 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  1,681 
กจิกำรอ่ืน        
เจา้หน้ีการคา้ 1,224  1,775  248  321 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน        
      ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,406  1,050  569  503 
      เงินประกนัผลงาน 4,835  4,948  1,780  2,202 
      อ่ืนๆ 2,220  1,657  1,396  856 
รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 9,461  7,655  3,745  3,561 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 10,685  9,430  3,993  3,882 

รวม 10,685  9,430  3,993  5,563 
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17. เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
   เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31 
 กนัยายน 2564  ธนัวาคม 2563  กนัยายน 2564  ธนัวาคม 2563 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 292,266  243,384  -  - 
ค่าธรรมเนียมในการจดัการเงินกูย้มื        
      รอตดัตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (914)  (879)  -  - 
           รวม 291,352  242,505  -  - 
หกั ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนด        

      ช าระภายในหน่ึงปี (34,505)  (36,447)  -  - 
           สุทธิ 256,847  206,058  -  - 

  
 เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2561 บริษทัยอ่ยไดท้  าสัญญากูย้ืมเงินจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง วงเงิน 
210 ลา้นบาท เพื่อน ามาช าระค่าซ้ือโครงการพลงังานไฟฟ้าแสงอาทิตย ์โดยเงินกูย้ืมดงักล่าวมีค่าธรรมเนียม
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 ลา้นบาท , งวดท่ี 109 ถึง งวดท่ี 142 งวดละ 1.60 ลา้นบาท และงวดท่ี 143 ช าระส่วนท่ีเหลือ
ทั้งหมด  เงินกูย้ืมดงักล่าวค ้าประกนัโดยส่ิงปลูกสร้าง ชุดผลิตไฟฟ้าและอุปกรณ์ และสิทธ์ิเหนือท่ีดินใน
โครงการพลงังานแสงอาทิตย ์(หมายเหตุ 13) เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 9) หุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิของ
บริษทัยอ่ย 
  เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2562 บริษทัย่อยไดท้  าสัญญากูย้ืมเงินจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง วงเงิน 
180.00 ลา้นบาท เพื่อน าไปใชส้นบัสนุนโครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้า โดยเงินกูย้ืมดงักล่าวมีค่าธรรมเนียม
ในการจดัการกูย้มือตัราร้อยละ 0.25 ของเงินกู ้และคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR-2.15 ต่อปี  ก าหนดให้ช าระ
ดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน ส าหรับเงินตน้ก าหนดให้ช าระภายใน 10 ปี นบัแต่วนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรกงวด ก าหนดให้
ช าระเป็นงวดรายเดือน จ านวน 120 งวด เร่ิมงวดแรกในเดือนท่ีเบิกเงินกูโ้ดย งวดท่ี 1 ถึง งวดท่ี 119 งวดละ 
1.84  ล้านบาท งวดท่ี 120 ช าระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด เงินกู้ยืมดงักล่าวค ้ าประกนัโดยส่ิงปลูกสร้างชุดผลิต
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ และสิทธ์ิเหนือท่ีดินในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ (หมายเหตุ 13) หุ้นท่ีออกและ
จ าหน่ายทั้งหมดของบริษทัย่อย เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 9) และสิทธิในการรับเงินตามสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้า และค ้าประกนัโดยบริษทั 
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18. หน้ีสินตามสัญญาเช่า 
   มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและการเคล่ือนไหวส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือยกมา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 50,642  339 
เพิ่มข้ึน 1,920  1,920 
เพิ่มข้ึนจากดอกเบ้ีย 1,842  45 
เงินจ่ายช าระ (3,178)  (343) 
ยอดคงเหลือยกไป ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 51,226  1,961 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี (2,437)  (441) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 48,789  1,520 

  
   ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 2,004  254 
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,842  45 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะสั้น 90  - 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 80  80 
  รวม 4,016  379 

 
   กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าจ านวน 3.35 ลา้นบาท  (เฉพาะกิจการ: 0.42 ลา้นบาท) 
 
19. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
   ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษทั ท่ีผูมี้อ  านาจ

ตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงานของกลุ่มบริษทัคือ กรรมการผูจ้ดัการของบริษทั 
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   กลุ่มบริษทัมีรายได้หลกัจากสามประเภทธุรกิจ โดยขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามประเภทธุรกิจ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ธุรกิจพฒันา

อสงัหาริมทรัพย ์

 ธุรกิจใหเ้ช่าและบริการ  ธุรกิจผลิตพลงังานจาก

แสงอาทิตย ์

 รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 11.27  2.28  2.88  2.97  20.45  31.18  34.60  36.43 

หกั ตน้ทุนขายและบริการ (10.40)  (2.01)  (2.62)  (2.63)  (10.76)  (19.22)  (23.78)  (23.86) 

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 0.87  0.27  0.26  0.34  9.69  11.96  10.82  12.57 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) อ่ืน             (9.16)  3.17 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย             (0.39)  (0.39) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             (8.80)  (8.20) 

ตน้ทุนทางการเงิน             (3.24)  (2.73) 

(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได ้             5.89  - 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด             (4.88)  4.42 
 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ธุรกิจพฒันา

อสงัหาริมทรัพย ์

 ธุรกิจใหเ้ช่าและบริการ  ธุรกิจผลิตพลงังานจาก

แสงอาทิตย ์

 รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 20.00  5.21  8.02  7.92  69.53  77.41  97.55  90.54 

หกั ตน้ทุนขายและบริการ (18.26)  (4.56)  (7.48)  (7.67)  (33.84)  (38.57)  (59.58)  (50.80) 

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 1.74  0.65  0.54  0.25  35.69  38.84  37.97  39.74 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) อ่ืน             47.46  8.54 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย             (1.00)  (1.19) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             (27.09)  (26.48) 

ตน้ทุนทางการเงิน             (9.39)  (8.41) 

(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได ้             0.16  - 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด             48.11  12.20 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัแสดงสินทรัพยจ์  าแนกตามส่วน
งาน แยกตามประเภทธุรกิจ ไดด้งัน้ี 
 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์  ธุรกิจให้เช่าและบริการ  ธุรกิจผลิตพลงังานจาก

แสงอาทิตย ์

 รวม 

 ณ วนัท่ี  

30 ก.ย. 64 

 ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 63 

 ณ วนัท่ี  

30 ก.ย. 64 

 ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 63 

 ณ วนัท่ี  

30 ก.ย. 64 

 ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 63 

 ณ วนัท่ี  

30 ก.ย. 64 

 ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 63 

สินทรัพยถ์าวร 38.45  32.94  -  -  531.95  595.08  570.39  628.02 

สินทรัพยถ์าวร-ให้เช่า -  -  114.95  119.75  -  -  114.95  119.75 

 รวม 38.45  32.94  114.95  119.75  531.95  595.08  685.34  747.77 

สินทรัพยอ่ื์น             475.70  314.10 

สินทรัพยร์วม             1,161.04  1,061.87 

 
20. ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้

20.1  ส่วนประกอบหลกัของค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย  

 พนับาท 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม  งบเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก าไรขาดทุน :        
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน :        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด -  -  -  - 

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :        
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว        

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ (5,888)  -  (5,841)  - 
 รวม (5,888)  -  (5,841)  - 

 
 พนับาท 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม  งบเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก าไรขาดทุน :        
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน :        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด -  -  -  - 

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :        
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว        

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ (157)  -  -  - 
 รวม (157)  -  -  - 
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 20.2 การกระทบยอดระหว่างจ านวนค่าใช้จ่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดแ้ละผลคูณของก าไร (ขาดทุน) ทาง
บญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใชส้ าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีส าหรับงวด 47,950  12,200  50,328  (152) 
อตัราภาษีท่ีใช ้(%) 20%  20%  20%  20% 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดค้  านวณตามอตัราภาษีท่ีใช้ 9,590  2,440  10,066  (30) 
รำยกำรกระทบยอด        
ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถน ามาหกั        

ในการค านวณก าไรทางภาษี 1,213  387  1,184  304 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดห้รือก าไรท่ีไม่ตอ้งน ามา        

ค านวณก าไรทางภาษี (13,509)  (3,807)  (10,237)  (899) 
ผลกระทบทางภาษีจากการตดัรายการระหวา่งกนั 3,387  103  -  - 
ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได ้ 1,144  903  1,064  625 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกในปีก่อนแต่น ามาใชล้ด        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั (1,982)  (26)  (2,077)  - 
รวมรายการกระทบยอด (9,747)  (2,440)  (10,066)  30 
รวมค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ (157)  -  -  - 

 

 20.3 การกระทบยอดระหว่างอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียและอตัราภาษีท่ีใช้ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 2564  2563 
 จ านวนภาษี  

(พนับาท) 
 อตัราภาษี  

(%) 
 จ านวนภาษี  

(พนับาท) 
 อตัราภาษี  

(%) 
ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวด 47,950    12,200   
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช้ 9,590  20.00  2,440  20.00 
รายการกระทบยอด (9,747)  (20.33)  (2,440)  (20.00) 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย (157)  (0.33)  -  - 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563 
 จ านวนภาษี  

(พนับาท) 
 อตัราภาษี  

(%) 
 จ านวนภาษี  

(พนับาท) 
 อตัราภาษี  

(%) 
ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวด 50,328    (152)   
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ 10,066  20.00  (30)  (20.00) 
รายการกระทบยอด (10,066)  (20.00)  30  20.00 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย -  -  -  - 
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ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีรายการภาษีของผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยท์างภาษีเงินไดร้อตดับญัชี เน่ืองจากยงัมีความไม่แน่นอนวา่กลุ่มบริษทัจะ
มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ในอนาคต เป็นจ านวน
เงิน 56.19 ลา้นบาท และ 130.64 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการเป็นจ านวนเงิน 52.67 ลา้นบาท และ 126.26 ลา้น
บาท) ตามล าดบั  

 
21. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้
ของบริษทั (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกและเรียก
ช าระแลว้ในระหวา่งงวด 

ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 
  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564  2563  2564  2563 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (พนับาท) (4,881)  3,365  2,403  944 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  (พนัหุ้น) 818,025  818,025  818,025  818,025 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) (0.0060)  0.0041  0.0029  0.0012 

 
  ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564  2563  2564  2563 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (พนับาท) 48,107  6,085  50,328  (152) 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  (พนัหุ้น) 818,025  818,025  818,025  818,025 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.0588  0.0074  0.0615  (0.0002) 

 
22. สิทธิประโยชน์จากการไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุน 
   กลุ่มบริษทัได้รับสิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการส่งเสริมการ

ลงทุน ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์จ  านวน 3 ฉบบัโดยไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรดงัน้ี 
           -  ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั  

         -  ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น กรณี
ท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาท่ีได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล กิจการจะ
ไดรั้บอนุญาตให้น าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างเวลานั้น ไปหักออกจากก าไร
สุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลงัระยะเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล มีก าหนดระยะเวลาไม่
เกิน 5 ปี นบัแต่วนัพน้ก าหนดเวลานั้น 

   ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
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23. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 กลุ่มบริษทัใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มี
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะใชว้ิธีราคาทุน
หรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทนล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
 ระดบัที่ 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์

หรือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั   
 ระดบัท่ี 2 ใชข้อ้มูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบั 1 ที่สามารถสังเกตได้

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

 ระดบัท่ี 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน    
                
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดงตามล าดบั
ชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

   มูลค่ายติุธรรม (พนับาท) 
 มูลค่า  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามบญัชี  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 
สินทรัพย์          
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุน          
 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน          
  ตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด 165,769  160,450  -  -  160,450 
 สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน          
  ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 185,000  -  -  36,939  36,939 

          
      ในระหวา่งงวด ไม่มีการเปล่ียนแปลงการจดัประเภทของสินทรัพยท์างการเงิน 
     มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด อา้งอิงจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ี

รายงาน 
 มูลค่ายุติธรรมระดบั 3 ส าหรับตราสารทุนอื่นที่ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด อา้งอิงราคาจาก
การคิดลดกระแสเงินสดและการคิดลดเงินปันผล ขอ้สมมติฐานหลกัที่ใชใ้นการประเมินราคาดงักล่าว
ประกอบดว้ย อตัราการเพิ่มข้ึนของรายไดต้่อปี อตัราก าไรก่อน ดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย (EBITDA) อตัราก าไรสุทธิ อตัราเงินปันผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคต ขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งของ
ตราสารทุนท่ีมีลกัษณะเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนัในตลาด และปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง 
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24. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
24.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าและสัญญาบริการ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย
ในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าและสัญญาบริการ ดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31 
 กนัยายน 2564  ธนัวาคม 2563  กนัยายน 2564  ธนัวาคม 2563 

ภำระผูกพนั        
    ภายใน 1 ปี 7,392  4,671  1,527  498 
    มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 8,886  2,401  185  95 
        รวม 16,278  7,072  1,712  593 

 
24.2 สัญญาเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงสิทธิในการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

กลุ่มบริษัทได้ท าสัญญากับคู่สัญญาหลายรายเก่ียวกับการได้มาซ่ึงสิทธิในการจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ดงัน้ี 
24.2.1 เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2561 บริษทัไดท้  าขอ้ตกลง 3 ฝ่ายระหวา่งบริษทั (ผูรั้บโอน) การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค(คู่สัญญา) และบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ  ากดั (บริษทัย่อย) (ผูโ้อน) แกไ้ข
เพิ่มเติมในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าส าหรับซ้ือไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์
ติดตั้งบนหลงัคาเพื่อโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาทั้งหมดให้แก่บริษทั ซ่ึงจะไดรั้บสิทธ์ิ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตาม
สัญญาเลขท่ี PV-PEA 0065/2556 ลงวนัท่ี 6 กนัยายน 2556 ท่ี กฟภ. รับซ้ือพลงังานไฟฟ้า 
995 กิโลวตัต ์ระยะเวลา 25 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2556 ถึง วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2581 
ดว้ยอตัราท่ีก าหนดไวต้ามปริมาณการผลิตซ่ึงเป็นอตัรา 6.16 บาทต่อหน่วย และเม่ือวนัท่ี 21 
มกราคม 2562 ไดรั้บการอนุมติัให้โอนสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการส่งเสริมการลงทุน
ใหแ้ก่บริษทั  

 
24.2.2 บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จ  ากดั (บริษทัย่อย) ไดท้  าขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาซ้ือขาย

ไฟฟ้าส าหรับการรับซ้ือไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยก์บับริษทั เมทลิงค ์อิน
โฟ จ ากดั ท่ีไดรั้บสิทธ์ิกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อรับโอนสิทธิในการผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าตามเง่ือนไขเดิมท่ีผูโ้อนไดท้  าไวก้บัการไฟฟ้าระยะเวลาโครงการ 25 ปี  

  บริษทัยอ่ยไดท้  าสัญญาให้เป็นผูส้นบัสนุนโครงการ ด าเนินการโครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดินเพื่อใช้สิทธ์ิจากเจา้ของโครงการ โดยบริษทั
ย่อยจะตอ้งจ่ายค่าสนับสนุนโครงการให้เจา้ของโครงการรายปี ปีละ 3.30 ล้านบาท โดย
ช าระภายหลงัท่ีผูส้นบัสนุนโครงการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าครบ 1 ปี  (ก าหนดช าระค่าใช้
สิทธิโดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน) บริษทัย่อยมีภาระท่ีจะต้องจ่ายเงินสนับสนุนจนส้ินสุด
สัญญา (เดือน เมษายน 2584) จ านวนเงินทั้งส้ิน 76.45 ลา้นบาท 
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24.2.3 บริษทั เวนตุส โซลาร์ จ  ากดั (บริษทัย่อย) ได้ท าสัญญากบัคู่สัญญาหลายรายเก่ียวกบัการ
ไดม้าซ่ึงสิทธิในการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยด์งัน้ี 

  วนัท่ี 20 มกราคม 2560 ท  าสัญญาเพื่อซ้ือโครงการไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์
แบบติดตั้งบนพื้นดินตั้งอยู่ในสหกรณ์โคนมปากช่องจากบริษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ 
(ไทยแลนด์) จ  ากดั ซ่ึงไดรั้บสิทธ์ิในการขายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่า
ซ้ือขาย จ านวน 294.99 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัย่อยไดท้  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 บริษทัยอ่ยไดท้  าสัญญาร่วมพฒันาโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตยก์บัสหกรณ์โคนมปากช่อง จ ากดั ซ่ึงเจา้ของโครงการเป็นฝ่ายจดัหา
ท่ีดินส าหรับเป็นท่ีตั้งของโครงการ ส่วนบริษทัยอ่ยเป็นผูส้นบัสนุนโครงการและท าสัญญา
กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และด าเนินการขอใบอนุญาตและอ่ืนๆ โดยแบ่งปันผลประโยชน์
ตามขอ้ตกลงในสัญญา 

  เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2561 บริษทัยอ่ยและสหกรณ์โคนม ไดร่้วมกนัท าสัญญาเพื่อเช่า
ท่ีดินกับเจ้าท่ีดินรายหน่ึงเพื่อใช้เป็นท่ีตั้ งโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 
ธันวาคม 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 

 
24.3 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยสองแห่งมีวงเงินกูย้ืมระยะ
ยาวจากสถาบนัการเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31 
 กนัยายน 2564  ธนัวาคม 2563  กนัยายน 2564  ธนัวาคม 2563 

วงเงนิสินเช่ือ        
    วงเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ -  75.00  -  - 
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25. คดีความ 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีคดีความฟ้องร้องในคดีต่าง ๆ ท่ีมี
สาระส าคญัดงัน้ี 
25.1 บริษทัมีลูกหน้ีเงินมดัจ าค่าซ้ือท่ีดินจ านวน 46 ลา้นบาท จากการโอนสิทธิเงินมดัจ าค่าท่ีดินกบับริษทั

แห่งหน่ึง ซ่ึงครบก าหนดช าระในเดือนมิถุนายน 2558 บริษทัดงักล่าวไม่สามารถช าระหน้ีไดต้าม
ก าหนด และไดมี้การเจรจากบับริษทัเพื่อขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการช าระคืน โดยจะผอ่นจ่ายเป็น
งวดพร้อมทั้งดอกเบ้ียตามท่ีตกลงร่วมกนั ในปี 2559 บริษทัยงัไม่ไดรั้บช าระตามขอ้ตกลงดงักล่าว 
บริษทัจึงบนัทึกตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญทั้งจ  านวนและไดฟ้้องร้องด าเนินคดี  

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 คดีความดงักล่าวถึงท่ีส้ินสุดแลว้ ศาลมีค าสั่งให้บริษทัชนะคดี ซ่ึง
ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งติดตามบงัคบัคดีใหลู้กหน้ีมาช าระหน้ีตามค าสั่งศาล 

 
25.2 บริษทัได้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากคู่สัญญาเพื่อเรียกคืนเงินประกนัจากเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 

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

   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 คดีความดงักล่าวถึงท่ีส้ินสุดแลว้ ศาลมีค าสั่งให้บริษทัชนะคดี โดย
ให้คู่สัญญาช าระคืนเงิน 35.00 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 
2559 เป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสร็จส้ิน ซ่ึงปัจจุบนัคู่สัญญาได้มีการขอผ่อนช าระหน้ีของยอด
ดงักล่าว ซ่ึงจะมีการผอ่นช าระเสร็จส้ินภายในเดือนมิถุนายน 2565 

 
26. การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 
 


