
 
 
 
 
 
 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

   งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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รำยงำนของผู้สอบบญัชีรับอนุญำต 

เสนอ ผูถื้อหุ้นของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน) 

ควำมเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐำนะ
กำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
เฉพำะกิจกำร  และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรขำ้งตน้น้ี แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ของ
บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน)  และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำร
ด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตำมท่ี
ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น 
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผิดชอบ
ของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนด
จรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวม 
และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ีขำ้พเจำ้เช่ือว่ำหลกัฐำนกำร
สอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ 
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจำ้ในกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินรวมส ำหรับงวดปัจจุบนัขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมโดยรวมและ
ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ีขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี 
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สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชี 

ควำมเส่ียง 
ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 15 กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดท้  ำกำรบนัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี เน่ืองจำกกำรรับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีน้ีต้องอยู่บนพ้ืนฐำนของโอกำสในกำรน ำไปใช้จริงท่ีต้องอำศยัดุลยพินิจของผูบ้ริหำร 
ควำมคำดหวงัท่ีจะไดใ้ชป้ระโยชน์จำกสินทรัพยน์ั้นขึ้นอยู่กบัหลำยปัจจยัรวมถึงควำมเหมำะสมของผลแตกต่ำงชัว่ครำวทำง
ภำษีและควำมเพียงพอของก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพื่อรองรับกำรรับรู้ดงักล่ำว 

กำรตอบสนองควำมเส่ียงของผู้สอบบัญชี 

วิธีกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ต่อเร่ืองดงักล่ำว ขำ้พเจำ้ไดใ้ชวิ้ธีดงัต่อไปน้ี 
- พิจำรณำกำรประเมินของผูบ้ริหำรถึงควำมเพียงพอของก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพื่อรองรับเพื่อท่ีจะบันทึก

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี โดยไดพ้ิจำรณำประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตและกระบวนกำร
จดัท ำประมำณกำรของผูบ้ริหำร 

- ทดสอบควำมน่ำเช่ือถือของกำรค ำนวณและเปรียบเทียบกบังบประมำณล่ำสุดท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำร
บริษทั และ 

- สอบถำมผู ้บริหำรเก่ียวกับสมมติฐำนส ำคัญเร่ืองกำรประมำณกำรอัตรำกำรเจริญเติบโตระยะยำวโดย
เปรียบเทียบกบัผลกำรด ำเนินงำนในอดีตภำวะเศรษฐกิจ และกำรคำดกำรณ์แนวโนม้ของอุตสำหกรรม  

กำรด้อยค่ำของเงินลงทุนของบริษัทย่อย 

ควำมเส่ียง 

ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 8 บริษทัอำจมีขอ้บ่งช้ีกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เน่ืองจำกสภำพเศรษฐกิจใน
ธุรกิจอสังหำริมทรัพยน์ั้นอยู่ในช่วงชะลอตวั ท ำให้ยอดขำยตลอดทั้งปีของบริษทัลดลงจำกปีก่อนๆ จนเป็นเหตุให้บริษทัมีผล
ขำดทุนอยำ่งต่อเน่ือง ซ่ึงส่งผลต่อมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนจำกกำรลงทุนของบริษทัลดลง 

กำรตอบสนองควำมเส่ียงของผู้สอบบัญชี 

วิธีกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ต่อเร่ืองดงักล่ำว ขำ้พเจำ้ไดใ้ชวิ้ธีดงัต่อไปน้ี 
- เปรียบเทียบมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนกบัเงินลงทุน ณ วนัส้ินรอบบญัชี ตำมวิธีมูลค่ำตำมบญัชีหลงัจำกกำร

ปรับปรุง (Adjusted Net Book Value) หรือวิธีมูลค่ำปัจจุบนัคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนำคต 

- สอบทำนสมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรประเมินและวิธีกำรประเมินของผูเ้ช่ียวชำญ รวมถึงกำรประเมินควำมสำมำรถ

ทำงวิชำชีพของผูเ้ช่ียวชำญ และ 

- ทดสอบกำรค ำนวณเพื่อพิจำรณำมูลค่ำกำรบนัทึกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน 
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เร่ืองอ่ืน 

งบกำรเงินของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี  31 ธันวำคม 2561 ท่ีแสดงเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื่น โดยไดแ้สดงควำมเห็นอยำ่งไม่มีเง่ือนไขตำมรำยงำนลงวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ ์2562 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินและ
รำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรำยงำนประจ ำปีนั้น ขำ้พเจำ้คำดว่ำขำ้พเจำ้จะไดรั้บรำยงำนประจ ำปีภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำน
ของผูส้อบบญัชีน้ี  

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้ห้ควำมเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน คือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำขอ้มูลอื่นมีควำมขดัแยง้ท่ีมี
สำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ หรือปรำกฏว่ำขอ้มูลอื่นมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว่้ำมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้ง
ส่ือสำรเร่ืองดังกล่ำวกับผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลเพื่อให้ผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลด ำเนินกำรแกไ้ขข้อมูลท่ีแสดงขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริง 
 
ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและผู้มีหน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลต่องบกำรเงินรวม 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินรวมท่ีปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผย
เร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชีสำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เวน้แต่
ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั 
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ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวม 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงค์ เพ่ือให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมโดยรวมปรำศจำกกำร
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและเสนอรำยงำนของ
ผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ยควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผล คือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำร
รับประกนัว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี  จะสำมำรถตรวจพบข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น
สำระส ำคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคญัเม่ือ
คำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินรวมจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ข้ำพเจำ้ได้ใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้ประกอบ
วิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบกำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวมไม่ว่ำจะเกิดจำก
กำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้นและได้
หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูล
ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำดเน่ืองจำกกำร
ทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิดกำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำนกำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูลกำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่
ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบั
สถำนกำรณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่ม
บริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชีและกำร
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำขึ้นโดยผูบ้ริหำร 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีสำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำรและจำกหลกัฐำนกำร
สอบบญัชีท่ีไดรั้บสรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิดขอ้
สงสัยอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปว่ำมีควำม
ไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้โดยให้ขอ้สังเกตถึงกำรเปิดเผย
ขอ้มูลในงบกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถำ้กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอควำมเห็นของขำ้พเจำ้จะเปล่ียนแปลงไปขอ้สรุป
ของข้ำพเจำ้ขึ้นอยู่กับหลกัฐำนกำรสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบัญชีของข้ำพเจำ้อย่ำงไรก็ตำม
เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

• ประเมินกำรน ำเสนอโครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินรวมโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลว่ำงบกำรเงินรวมแสดง
รำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบที่ท  ำให้มีกำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 
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• ไดรั้บหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือกิจกรรมทำง
ธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำงกำรควบคุมดูแล
และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆ ท่ีส ำคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ี
ไดว้ำงแผนไวป้ระเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยในหำก
ขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหว่ำงกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้ห้ค  ำรับรองแก่ผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลว่ำขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเป็น
อิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือว่ำมีเหตุผลท่ี
บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใช้เพื่อป้องกนัไม่ให้ขำ้พเจำ้ขำด
ควำมเป็นอิสระจำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำงๆท่ีมีนัยส ำคญัมำกท่ีสุ ดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินรวมในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีในรำยงำน
ของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำวหรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะ
เกิดขึ้นขำ้พเจำ้พิจำรณำว่ำไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้
อยำ่งสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 
 
ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ีคือนำยเจษฎำ หงัสพฤกษ ์
 
 
 
นำยเจษฎำ หงัสพฤกษ ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขท่ี 3759 
 
บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ำกดั 
กรุงเทพมหำนคร 

วนัท่ี 26 กุมภำพนัธ ์2563 



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

สินทรัพย์ หมำยเหตุ 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561

สินทรัพย์หมุนเวยีน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 9,298,554 53,556,160 3,607,938 9,002,679 

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5, 19 52,627,355 63,417,810 6,549,232 10,495,099 

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 19 9,313,352               2,454,627 8,379,970               4,197,438 

     ส่วนของลูกหน้ีคา่สินทรัพยใ์นบริษทัยอ่ยท่ีถึงก าหนด

          รับช าระภายในหน่ึงปี 10 -                          -                          -                          -                          

     ลูกหน้ีเงินมดัจ าและเงินประกนัโครงการ 6 -                          -                          -                          -                          

     ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 7 102,589,235 111,326,327 23,027,297 24,206,929 

     สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 424,957                  -                          367,717                  -                          

                       รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 174,253,453           230,754,924 41,932,154             47,902,145 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                          -                          164,161,604 223,975,765           

     เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 9 46,938,716 32,085,000             46,938,716 32,085,000             

     ลูกหน้ีคา่สินทรัพยใ์นบริษทัยอ่ย 10, 19 -                          -                          -                          -                          

     เงินให้กูย้มืระยะยาว 11 93,851,812 74,904,922             294,400,000 298,500,000           

     อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 12 121,839,689 110,684,002           121,839,689 110,684,002           

     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 599,339,689 643,895,853           80,115,386 101,290,924           

     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 14 34,479,727 35,732,267             16,029 28,559                     

     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 122,069 186,518                  -                          -                          

     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน

          - เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 8,040,525 1,710,560               -                          -                          

          - สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนๆ 832,528 830,797                  12,995 12,995                     

                       รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 905,444,755           900,029,919           707,484,419           766,577,245           
รวมสินทรัพย์ 1,079,698,208        1,130,784,843        749,416,573           814,479,390           

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

                              (  นายพิพทัธ ์ วิริยะเมตตากลุ  )                   (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 1



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ  (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมำยเหตุ 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561

หนีสิ้นหมุนเวยีน

     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 16 7,904,864               14,485,326             3,985,439               11,992,774             

     เงินกูย้มืระยะสั้น 17 -                          40,300,000             -                          58,000,000             

     เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซ้ือจะขายและให้เช่า 1,961,203               1,579,558               574,983                  193,338                  

     ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด

          ช าระภายใน 1 ปี 18 153,058                  345,546                  153,058                  345,546                  

     ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 20 37,022,134             16,052,745             -                          -                          

     ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                          32,576                     -                          -                          

                          รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 47,041,259             72,795,751             4,713,480               70,531,658             

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

     หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 18 339,045                  209,821                  339,045                  209,821                  

     เงินกูย้มืระยะยาว 19 -                          9,000,000               -                          -                          

     เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20 182,103,265           187,548,163           -                          -                          

     ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน

         ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 21 1,140,481               1,538,328               1,101,981               1,527,772               

                          รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 183,582,791           198,296,312           1,441,026               1,737,593               

                          รวมหนีสิ้น 230,624,050           271,092,063           6,154,506               72,269,251             

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

                              (  นายพิพทัธ ์ วิริยะเมตตากลุ  )                   (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 2



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ  (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) หมำยเหตุ 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

     ทุนเรือนหุน้

          ทุนจดทะเบียน

               หุน้สามญั 818,024,729 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 25 818,024,729           818,024,729           818,024,729           818,024,729           

          ทุนที่ออกและช ำระแล้ว

               หุน้สามญั 818,024,729 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 818,024,729           818,024,729           818,024,729           818,024,729           

     ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 624,225,739           624,225,739           624,225,739           624,225,739           

     ก  าไร(ขาดทุน)สะสม

     จดัสรรแลว้ 

          ส ารองตามกฎหมาย 9,833,839               9,833,839               9,833,839               9,833,839               

          ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (698,661,771) (702,783,844) (708,822,240) (709,874,168)

   องคป์ระกอบอ่ืนส่วนของผูถื้อหุน้ (1,737,527) -                          -                          -                          

     รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 751,685,009           749,300,463           743,262,067           742,210,139           

     ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 97,389,149             110,392,317           -                          -                          

                           รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 849,074,158            859,692,780           743,262,067           742,210,139           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,079,698,208        1,130,784,843        749,416,573           814,479,390           

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

                              (  นายพิพทัธ ์ วิริยะเมตตากลุ  )                   (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 11,627,752         82,286,055         1,360,000           1,340,000           

รายไดค้่าเช่าและบริการ 14,594,839         8,731,017           17,276,334         10,986,512         

รายไดจ้ากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 89,381,002         40,565,934         8,816,439           1,549,979           

รายไดอ่ื้น 9,341,832           9,186,524           19,280,255         13,297,152         

ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      2,118,972           -                      100,000              

โอนกลบัการดอ้ยค่าเงินลงทุน 4,853,715           -                      4,853,715           18,377,599         

โอนกลบัหน้ีสงสัยจะสูญ 140,000              19,000,000         140,000              -                      

รวมรำยได้ 129,939,140       161,888,502       51,726,743         45,651,242         

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขาย 8,753,736           61,449,967         1,196,275           1,131,087           

ขาดทุน(โอนกลบั)จากการลดมูลค่าตน้ทุน

  โครงการอสังหาริมทรัพย์ -                      608,737              -                      608,737              

ตน้ทุนค่าเช่าและบริการ 10,054,467         9,669,283           9,866,940           9,071,127           

ตน้ทุนจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 40,833,792         19,085,565         3,144,748           1,170,843           

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 3,088,908           16,499,674         665,528              843,196              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 43,031,740         47,702,049         34,254,485         43,002,169         

ตน้ทุนทางการเงิน 11,678,382         4,825,092           1,646,809           1,017,601           

รวมค่ำใช้จ่ำย 117,441,025       159,840,367       50,774,785         56,844,760         

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงนิได้ 12,498,115         2,048,135           951,958              (11,193,518)        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (64,449)               (790,837)             -                      -                      

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปี 12,433,666         1,257,298           951,958              (11,193,518)        

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

                              (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )                (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุ 2562 2561 2562 2561

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รำยกำรทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุน

ในภำยหลัง

         ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของ

              ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ 109,356              -                      99,971                -                      

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 12,543,022         1,257,298           1,051,929           (11,193,518)        

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)

         ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 4,012,717           (2,580,639)          951,958              (11,193,518)        

         ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 8,420,949           3,837,937           -                      -                      

12,433,666         1,257,298           951,958              (11,193,518)        

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

         ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 4,122,073           (2,580,639)          1,051,929           (11,193,518)        

         ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 8,420,949           3,837,937 -                      -                      

12,543,022         1,257,298           1,051,929           (11,193,518)        

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น

   ก  าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 24 0.005                   (0.003)                 0.001                   (0.014)                 

   จ  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หน่วย : หุ้น) 818,024,729       818,024,729       818,024,729       818,024,729       

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

                              (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )                (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินรวม

ผลต่ำงจำกกำรเปลีย่นแปลง กำรเปลีย่นแปลง

ทุนทีอ่อก ส่วนเกนิ จัดสรรแล้ว ประมำณกำรของ ส่วนได้เสียของบริษัทใหญ่ ส่วนได้เสียทีไ่ม่มี รวม

หมำยเหตุ และช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้น ส ำรองตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จัดสรร นักคณิตศำสตร์ประกนัภัย ในบริษัทย่อย รวม อ ำนำจควบคุม ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 715,020,835          624,225,739          9,833,839                  (699,985,111) -                                               -                                           649,095,302      2,906                       649,098,208

เพ่ิมทุน 25 103,003,894          -                        -                            -                         -                                               -                                           103,003,894      -                          103,003,894

ส่วนของบริษทัยอ่ยท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม -                        -                        -                            -                         -                                               -                                           -                    106,551,417            106,551,417

ก ำไร(ขำดทุน)ส่วนงำนท่ียกเลิก -                        -                        -                            (218,094)                -                                               -                                           (218,094)            57                           (218,037)

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี -                        -                        -                            (2,580,639)             -                                               -                                           (2,580,639)         3,837,937                1,257,298

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 818,024,729          624,225,739          9,833,839                  (702,783,844) -                                               -                                           749,300,463      110,392,317            859,692,780               

กำรเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัใหญ่

ในบริษทัยอ่ย -                        -                        -                            -                         -                                               (1,737,527) (1,737,527)         (21,424,117) (23,161,644)

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี -                        -                        -                            4,012,717              109,356                                       -                                           4,122,073          8,420,949                12,543,022                 

โอนเขำ้ก ำไร (ขำดทุน) สะสม -                        -                        -                            109,356                 (109,356)                                      -                                           -                        -                              -                                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 818,024,729          624,225,739          9,833,839                  (698,661,771) -                                               (1,737,527) 751,685,009      97,389,149              849,074,158               

               (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมกำร (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมกำร

                             (  นำยพิพทัธ์  วิริยะเมตตำกลุ  )                  (   นำยประทีป    อนนัตโชติ   )

ส่วนของบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนผู้ถือหุ้นก ำไร(ขำดทุน)สะสม

     หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี 6



(หน่วย : บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนผู้ถือหุ้น

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง

ทุนทีอ่อก ส่วนเกนิ จัดสรรแล้ว ประมาณการของ รวม

หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร นักคณติศาสตร์ประกนัภยั ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 715,020,835               624,225,739               9,833,839                        (698,680,651) -                                                     650,399,762               

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี :

เพ่ิมทุน 25 103,003,894               -                              -                                   -                              -                                                     103,003,894               

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                              -                              -                                   (11,193,518)                -                                                     (11,193,518)                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 818,024,729               624,225,739               9,833,839                        (709,874,169) -                                                     742,210,138               

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                              -                              -                                   951,958 99,971                                               1,051,929                   

โอนเขา้ก าไร (ขาดทุน) สะสม -                              -                              -                                   99,971                        (99,971)                                              -                              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 818,024,729               624,225,739               9,833,839                        (708,822,240) -                                                     743,262,067               

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

                             (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )                              (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 7



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 
     ก  ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้ 12,498,115          2,048,135 951,958              (11,193,518)
     ปรับรำยกำรที่กระทบก ำไร (ขำดทุน) เป็นเงนิสดรับ (จ่ำย)
        ตน้ทุนทำงกำรเงิน 11,678,382 4,825,092 1,646,809 1,017,601 
        กำรปรับปรุงดว้ยลูกหน้ีกำรคำ้ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 4,136,703 (53,570,520) (96,665) (751,387)
        กำรปรับปรุงดว้ยลูกหน้ีคำ่สินทรัพยใ์นบริษทัยอ่ย -                       -                       -                      3,660,239 
        กำรปรับปรุงดว้ยตน้ทุนพฒันำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ 8,737,092 61,308,310 1,179,632           1,131,087 
        กำรปรับปรุงดว้ยสินทรัพยอ่ื์น (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (6,521,438) 2,213,959 (100,001) 50,000                
        กำรปรับปรุงดว้ยเจำ้หน้ีกำรคำ้เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (6,265,981) 3,870,196 (7,625,691) 993,951 
        กำรปรับปรุงดว้ยเงินรับล่วงหน้ำตำมสัญญำจะซ้ือจะขำย -                       141,135 -                      74,506 
        คำ่เส่ือมรำคำ คำ่สูญส้ินและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 36,788,602 24,955,088 11,124,775 9,222,803 
        กำรปรับปรุงดว้ยผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของเงินลงทุน-บริษทัยอ่ย (กลบัรำยกำร) -                       -                       -                      (18,377,598)
        กำรปรับปรุงดว้ยผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของเงินลงทุน-อ่ืน (กลบัรำยกำร) (4,853,716) 1,305,000 (4,853,716) 1,305,000 
        กำรปรับปรุงดว้ยประมำณกำรหน้ีสิน (กลบัรำยกำร) 478,009               -                       440,680              -                      
        กำรปรับปรุงดว้ยหน้ีสูญ และหน้ีสงสัยจะสูญ (กลบัรำยกำร) (140,000) (19,577,911) (140,000) -                      
        กำรปรับปรุงดว้ยขำดทุนจำกกำรลดมูลคำ่ของตน้ทุนพฒันำโครงกำร (กลบัรำยกำร) -                       (878,291) -                      (878,291)
        กำรปรับปรุงดว้ย(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ (559,257) -                       (559,257) -                      
        กำรปรับปรุงดว้ย(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       (2,018,972) -                      (100,000)
        กำรปรับปรุงอ่ืนดว้ยรำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด - ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ -                       133,973 -                      133,973 
        กำรปรับปรุงอ่ืนดว้ยรำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด - ตดัจ ำหน่ำยหน้ีสิน -                       (2,054,348) -                      -                      
        กำรปรับปรุงดว้ยรำยกำรคำ่ใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำน -                       446,786 -                      443,869 
        กำรปรับปรุงดว้ยรำยกำรดอกเบ้ียรับ -                       (3,905,343) -                      (9,802,329)
        กำรปรับปรุงอ่ืนดว้ยเงินสดท่ีเกิดจำกกำรลงทุนหรือกำรกูย้มื (818,897) -                       (12,403,241) -                      
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรด ำเนินงำน 55,157,614          19,242,289 (10,434,717) (23,070,094)
        เงินสดจ่ำยดอกเบ้ีย (11,678,382) (6,865,084) (1,646,809) (627,518)
        เงินสดรับจำกดอกเบ้ีย 908,639 -                       15,379,046 -                      
        ภำษีเงินไดรั้บคืน (จ่ำยออก) (455,342) (1,189,266) (367,717) (200,583)
        เงินสดรับ (จ่ำย) อ่ืนจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
                - ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน (766,500) (358,540) (766,500) (358,540)
เงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 43,166,029 10,829,399 2,163,303           (24,256,735)

               (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมกำร (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมกำร
                             (  นำยพิพทัธ ์ วิริยะเมตตำกลุ  ) (   นำยประทีป    อนนัตโชติ   )
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บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด  (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน 
        เงินสดรับคืนจำกกำรลดทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       80,000,000        100,000 
        เงินสดรับจำกกำรขำยบริษทัยอ่ยสุทธิจำกเงินสดท่ีจ่ำยไป 100,000 -                       100,000 25,000,000 
        เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ยสุทธิจำกเงินสดท่ีไดม้ำ (23,161,644) -                       (23,161,644) (51,000,000)
        เงินสดรับจำกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       -                      -                      
        เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ยทำงออ้มสุทธิจำกเงินสดท่ีไดม้ำ -                       -                       -                      -                      
        เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือตรำสำรทุนหรือตรำสำรหน้ีของกิจกำรอ่ืน (10,000,000) -                       (10,000,000) -                      
        เงินสดรับจำกเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                       -                      (1,757,668)
        เงินจ่ำยล่วงหน้ำและเงินให้กูย้มืแก่บุคคลอ่ืนหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (18,946,890) -                       (71,400,000) (298,500,000)
        เงินสดรับช ำระคืนจำกเงินจ่ำยล่วงหน้ำและเงินให้กูย้มืแก่บุคคลอ่ืน
            หรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       (65,724,922) 75,500,000 -                      
        เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ้ำประกนั -                       (1,710,560) -                      -                      
        เงินสดรับจำกกำรขำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 934,579 -                       934,579 -                      
        เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (1,331,813) (426,079,493) (578,622) (304,832)
        เงินสดจ่ำยซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (290,000) (36,127,868) -                      (41,730)
        ดอกเบ้ียรับ -                       3,905,343 -                      8,402,701 
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (52,695,768) (525,737,500) 51,394,313 (318,101,529)

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ 
        เงินสดรับจำกเงินกูย้มื 85,000,000          281,650,000        40,000,000 65,000,000 
        เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระเงินกูย้มื (118,775,510) (28,749,092) (98,000,000) (7,000,000)
        เงินสดท่ีผูเ้ช่ำจ่ำยเพ่ือลดจ ำนวนหน้ีสินซ่ึงเกิดข้ึนจำกสัญญำเช่ำ
           ทำงกำรเงิน (952,357) (328,439) (952,357) (328,439)
        เงินสดรับจำกกำรเพ่ิมทุน -                       103,003,894 -                      103,003,894 
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ (34,727,867) 355,576,363 (58,952,357) 160,675,455 

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (44,257,606) (159,331,738) (5,394,741) (181,682,809)
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัตน้ปี 53,556,160 213,058,724 9,002,679 190,685,488 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินปีจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก -                       (170,826) -                      -                      
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัส้ินปี 9,298,554 53,556,160 3,607,938 9,002,679 

               (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมกำร (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมกำร
                             (  นำยพิพทัธ ์ วิริยะเมตตำกลุ  ) (   นำยประทีป    อนนัตโชติ   )
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บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด  (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562

กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบักระแสเงนิสดเพิม่เติม
     1. เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรจดัท ำงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยควำมถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำรและเงินลงทุนระยะสั้นใน
          ตัว๋สัญญำใชเ้งินซ่ึงก ำหนดรับคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน
     2. ในระหวำ่งปี 2562 บริษทัไดซ้ื้อยำนพำหนะจ ำนวน 1 คนั โดยกำรท ำสัญญำเช่ำทำงกำรเงินจ ำนวน 0.89 ลำ้นบำท
     3.ในระหวำ่งปี 2562 บริษทัใหญ่จ ำหน่ำยเงินลงทุนของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง โดยมีรำยละเอียดท่ีกระทบงบกระแสเงินสด ดงัน้ี

(หน่วย:ลำ้นบำท)
          ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 0.20 
          เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (0.09)
          สินทรัพยสุ์ทธิท่ีจ  ำหน่ำยออก 0.11 
          ส่วนของ ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม 0.00 
          สินทรัพยสุ์ทธิท่ีจ  ำหน่ำยออก ส่วนของบริษทัใหญ่ 0.11 
          ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 0.10 
          หกั เงินฝำกธนำคำร 0.00 
          ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบกำรเงินรวม (0.01)

               (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมกำร (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมกำร
                             (  นำยพิพทัธ ์ วิริยะเมตตำกลุ  ) (   นำยประทีป    อนนัตโชติ   )
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บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 

 
(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ        (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ 
               (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )                                                              (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )  11 
 
 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

การจดทะเบียน : บริษัทฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขท่ี 
0107548000587 เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2548 

ท่ีตั้งบริษทั ส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 405 ซอย 13 ถนนบอนดส์ตรีท 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 : พฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพย,์ ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์

2. หลักเกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงนิและน ำเสนองบกำรเงิน 
2.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 

งบการเงินไดจ้ดัท าขึ้นตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อก าหนดของ

คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว่์าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  

งบการเงินไดจ้ดัท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเวน้เร่ืองท่ี

อธิบายในนโยบายการบญัชีในล าดบัต่อไป 

การจดัท างบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก าหนดให้ใชป้ระมาณการทาง

บญัชีท่ีส าคญัและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัท าขึ้นตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชีของบริษทั

ไปถือปฏิบติั กิจการเปิดเผยเร่ืองการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซับซ้อน หรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานและ

ประมาณการท่ีมีนยัส าคญัต่องบการเงินในหมายเหตุ 3 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนั
หรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัให้ใชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ

ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว

ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบั วิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้

มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ

งบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มีการเปล่ียนแปลง

หลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีท่ี

เก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 13 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง

อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 18 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยูใ่น

ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้

เกิดขึ้นจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะ



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 

 
(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ        (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ 
               (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )                                                              (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )  13 
 
 

มีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจ

และพิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน 

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 

มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่า

เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกบัวิธี

ปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น

ฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 

จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่า

เคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 

ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณ

การดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุน  ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการ

เก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ี  มีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี 

และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัที่มีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐาน

กลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความ

มาตรฐานบัญชีท่ีเก่ียวข้อง มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดง

รายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุก

รายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคง

ตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐาน

การบญัชีฉบบัที่ 17 

กลุ่มบริษทัคาดว่าจะน ามาตรฐานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐาน

รายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัใชค้ร้ังแรกโดยการปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และ

ไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัคาดว่าการน ามาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาใช ้จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 คือ สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัมีจ านวนเพ่ิมขึ้นรวมทั้งส้ินประมาณ 12.02 ลา้นบาท และ

เฉพาะของบริษทัฯประมาณ 0.04 ลา้นบาท และหน้ีสินของกลุ่มบริษทัมีจ านวนเพ่ิมขึ้นรวมทั้งส้ินประมาณ 12.02

ลา้นบาท และเฉพาะของบริษทัฯประมาณ 0.04 ลา้นบาท 
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2.3 งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

    สัดส่วนเงินลงทนุ (ร้อยละ) 

บริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  2562  2561 

บริษัทย่อยท่ีบริษัทฯถือหุ้นโดยตรง       
บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั 

 

ริเร่ิมและพฒันาโครงการท่ีเก่ียวกบัพลงังาน
และลงทุนในกิจการพลงังานไฟฟ้า  99.99  99.99  

บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั  พฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์  99.99  99.99  

บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั   

ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย ์  -  99.99  

บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จ ากดั   
  

ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย ์  19.60  - 

บริษทั กรีน พลสั แอสเซท จ ากดั  หยดุประกอบกิจการ  -  -  

บริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมถือโดยบริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด     

บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จ ากดั     

ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย ์  29.40  29.40  

บริษทั เวนตุส โซลาร์ จ ากดั   

ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย ์  49.00  49.00  

2.4 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมี
สิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนและสามารถใชอ้ านาจในการส่ังการกิจกรรม
ท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

2.5 บริษทัฯ น างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ มีอ านาจในการควบคุม
บริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

2.6 ยอดคงคา้งและรายการบญัชีระหว่างกนัของบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ และยอดเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ยในบญัชีของบริษทัฯไดต้ดักบัส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยในการจดัท างบการเงินรวม 

2.7 งบการเงินรวมน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีเดียวกนั ส าหรับรายการบัญชีเหมือนกนั หรือเหตุการณ์ทาง
บญัชีท่ีคลา้ยคลึงกนั 
 
 
 



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 

 
(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ        (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ 
               (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )                                                              (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )  16 
 
 

กำรรวมงบกำรเงินของบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสัดส่วนกำรถือหุ้นน้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง 
ฝ่ายบริหารไดพ้ิจารณาว่าบริษทัฯ และบริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยมีอ านาจควบคุมอ านาจใน
บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จ ากดั และบริษทั เวนตุส โซลาร์ จ ากดั ถึงแมว่้าจะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษทั
ดงักล่าว ดว้ยสัดส่วนเพียงร้อยละ 49 และร้อยละ 49 ตามล าดบั เน่ืองจากบริษทัฯ และบริษทัย่อยสามารถส่ังการ
กิจกรรมท่ีส าคญัของบริษทัดงักล่าวได ้นอกจากผูถื้อหุ้นอ่ืนในบริษทัทั้ง 2 แห่ง ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายย่อย ๆ เท่านั้น 
ดงันั้น จึงถือว่าบริษทั ทั้ง 2 แห่งเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจการและตอ้งน ามารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่
วนัท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยมีอ านาจควบคุมในกิจการดงักล่าว 

2.8 รายการบญัชีระหว่างกนั 
ในการจดัท างบการเงินรวม รายการบญัชีระหว่างกนัท่ีเป็นสาระส าคญัไดต้ดัออกในการท างบการเงินรวมแลว้ 

2.9 งบการเงินรวมน้ีจัดท าขึ้ นโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือแสดงฐานะการเงินรวม และผลการด าเนินงานรวมของ          
บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ยเท่านั้น การใชข้อ้มูลตามงบการเงินรวมเพ่ือวตัถุประสงค์
อื่น อาจมีข้อจ ากัดด้านลกัษณะท่ีค่อนข้างแตกต่างกนัในบรรดาบริษทัย่อยท่ีน างบการเงินมาประกอบเป็นงบ
การเงินรวม 

2.10 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยหลายขอ้ก าหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมทั้ง
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึง
กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่า ซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนัยส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่า
ยติุธรรมระดบั 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 
กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยส าคญัอย่าง
สม ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพื่อวดัมูลค่ายติุธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั้งราคา กลุ่มผู ้
ประเมินได้ประเมินหลกัฐานท่ีได้มาจากบุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนข้อสรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่า รวมถึงการจัด
ระดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมว่าเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 
ประเด็นปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนัยส าคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ย 
เม่ือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุด
เท่าท่ีจะท าได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่าน้ีถูกจัดประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลท่ีใช้ในการ
ประเมินมูลค่าดงัน้ี 

 ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
อยา่งเดียวกนั 
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 ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นท่ีสังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) ถ้า
สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

 ขอ้มูลระดบั 3 เป็นข้อมูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถ
สังเกตได)้ 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรับรู้การโอนระหว่างล าดบัชั้นของมูลคา่ยติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการ
โอน 

3. นโยบำยบัญชีที่ส ำคัญ 
3.1. การรับรู้รายได ้

3.1.1. รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัและบริษทัย่อยได้โอนอ านาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกคา้แล้ว 

รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้ง

มอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

ในกรณีท่ีมีการขายสินคา้พร้อมการให้บริการ (Multiple element arrangements) องคป์ระกอบของรายได้

จะปันส่วนตามสัดส่วนให้กบัสินคา้ท่ีส่งมอบและภาระท่ีต้องปฏิบติัในการให้บริการท่ีรวมอยู่ในสัญญา

โดยให้มีความสัมพนัธ์กับราคาขายแบบเอกเทศของสินคา้หรือบริการท่ีแตกต่างกันตามขอ้ผูกพนัตาม

สัญญา 

3.1.2. รายไดจ้ากการให้เช่า 
รายไดค้่าเช่ารับรู้รายไดต้ามระยะเวลาของสัญญาเช่า ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 

3.1.3. รายไดจ้ากการให้บริการ 
รายไดจ้ากการบริการรับรู้เม่ือบริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้ห้บริการแลว้ โดยพิจารณาถึงอตัราส่วนของงานท่ี
ท าเสร็จ ซ่ึงค านวณตามอตัราส่วนตน้ทุนงานให้บริการทั้งส้ินท่ีเกิดขึ้นกบัตน้ทุนทั้งหมดท่ีประมาณว่าจะใช้
ในการให้บริการตามสัญญา 

3.1.4. รายไดจ้ากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้ารับรู้รายไดเ้ม่ือมีการจ่ายกระแสไฟฟ้า ซ่ึงค านวณตามอตัราท่ีก าหนด
ในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
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3.1.5. ดอกเบ้ียรับ 
รายไดด้อกเบ้ีย รับรู้ตามเกณฑสั์ดส่วนของเวลาโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสินทรัพย ์

3.1.6. รายไดอ้ื่นและค่าใชจ้่ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
3.2. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทท่ีมีสภาพคล่องสูง และ
พร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดท่ีแน่นอนเม่ือครบก าหนด ซ่ึงมีความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงมูลค่านอ้ย 

3.3. เงินลงทุนชัว่คราว 
เงินลงทุนชัว่คราว ประกอบดว้ย เงินฝากประจ าท่ีครบก าหนดไม่เกิน 1 ปี โดยแสดงตามมูลค่ายติุธรรม 

3.4. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน แสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงิน
จากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และการวิเคราะห์อายุลูกหน้ีคงคา้ง รวมถึง
แนวโนม้ท่ีจะไดรั้บช าระหน้ีจากลูกหน้ีโดยพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 

3.5. ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 
ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย แสดงในราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะ
ต ่ากว่า 
ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย  ประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีดิน ค่าก่อสร้าง และค่าใชจ้่ายโดยตรง
กบัการพฒันาโครงการ ซ่ึงรวมทั้งดอกเบ้ียเงินกูยื้มท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงจะหยุดบนัทึกดอกเบ้ียจ่ายเขา้มาเป็นตน้ทุน 
เม่ืองานก่อสร้างแลว้เสร็จหรือโครงการหยดุพฒันา 
บริษทัฯ บนัทึกตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์ป็นตน้ทุนขายเม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิให้กบัผูซ้ื้อแลว้ 

3.6. เงินลงทุน 
3.6.1. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษทั บนัทึกบญัชีตามราคาทุน การ
ดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจะบนัทึกเป็นค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน เม่ือมีส่ิงบ่งช้ีถึงการดอ้ยค่า 
( ถา้มี ) 

3.6.2. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด ซ่ึงบริษทัฯ ถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป แสดง
ดว้ยราคาทุนปรับลดดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่า(ถา้มี) 
 
 



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 

 
(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ        (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ 
               (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )                                                              (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )  19 
 
 

3.7. อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ซ่ึงหมายถึง อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจาก
การเพ่ิมขึ้นของมูลค่าของสินทรัพยห์รือทั้งสองอยา่ง  ซ่ึงแสดงไวใ้นราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่า (ถา้มี) 
ราคาทุนไดร้วมตน้ทุนประมาณการเบ้ืองตน้ส าหรับการร้ือถอน การขนยา้ยและการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์
ซ่ึงเป็นภาระผูกพนัของกิจการ  และกิจการจะทบทวนอายกุารให้ประโยชน์มูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเส่ือม
ราคาอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบบญัชีค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรงในอตัราดงัน้ี 

 จ านวนปี 
อาคารชุด 30 

3.8. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  แสดงมูลค่าตามราคาทุน  ซ่ึงค านวณจากราคาซ้ือสินทรัพยท์ั้งท่ีเป็นเงินสดและจ านวน
เทียบเท่าเงินสดในการท าให้สินทรัพยน์ั้นอยูใ่นสถานท่ีหรือสภาพท่ีพร้อมท่ีจะใชง้านตามวตัถุประสงค ์
อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี ) 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยคิดค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ โดยเส้นตรงตามช่วงอายกุารใชง้านโดยพิจารณาแต่ละ
ส่วนแยกต่างหากจากกนั เม่ือแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสาระส าคญัและมีอายุการใช้งานต่างกนั อายุการใช้งาน
โดยประมาณของสินทรัพย ์มีดงัน้ี 

 
จ านวนปี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 
อุปกรณ์ 5 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 3-5 
ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบติดต่อส่ือสาร 5 
ยานพาหนะ 5 
ระบบและอุปกรณ์โครงการพลงังานแสงอาทิตย ์ 21 

รายจ่ายเก่ียวกบัการต่อเติม  การต่ออายุ หรือการปรับปรุงถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์ ส่วนค่าซ่อมแซมและค่า
บ ารุงรักษารับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดขึ้น 

3.9. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดอย่างมีระบบ โดยวิธี
เส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์จ ากดั มีดงัน้ี 
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จ านวนปี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3  
ตน้ทุนส่วนต่อขยายโรงไฟฟ้า 24  

ตน้ทุนส่วนต่อขยายโรงไฟฟ้าเป็นค่าใชจ้่ายส่วนเพ่ิมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตไฟฟ้า บนัทึกดว้ยราคาทุน ตดัจ าหน่าย
โดยวิธีเส้นตรง ตามระยะเวลาท่ีให้ประโยชน์ 

3.10. ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์
ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพยป์ระกอบดว้ย ท่ีดิน ค่าถมท่ี ค่าออกแบบ ค่าสาธาณูปโภค ค่าก่อสร้าง ตน้ทุนการกูยื้ม
และค่าใชจ้่ายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 
ในการค านวณหาตน้ทุนหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั บริษทัฯ ไดแ้บ่งสรรตน้ทุนการพฒันาทั้งหมดท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น(โดยค านึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริงดว้ย ) ตามเกณฑพ้ื์นท่ี และตามเกณฑร์าคาขาย 
ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย เช่นภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ บนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายเม่ือมี
การขาย 

3.11. การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
บริษทัฯ และบริษทัย่อยประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยอ์ย่างสม ่าเสมอ หากมีขอ้บ่งช้ีว่ามีการดอ้ยค่า บริษทัฯ 
และบริษทัย่อยจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หากราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูล
ค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  บริษทัฯและบริษทัย่อยปรับปรุงลดมูลค่าของสินทรัพยน์ั้นลดลงให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่า
จะได้รับคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยใ์นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์ หมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย์
นั้นแลว้แต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

3.12. สัญญาเช่า 
การเช่าทรัพยสิ์น ซ่ึงพิจารณาว่าความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทั้งหมดไดโ้อนกบัผูเ้ช่าถือว่า
สัญญาเช่าท่ีดินและอุปกรณ์เป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกมูลค่าของสินทรัพยเ์ป็นรายจ่ายฝ่าย
ทุนตามมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า
แลว้แต่อย่างใดจะต ่ากว่า โดยจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจะแบ่งเป็นส่วนของหน้ีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพ่ือให้
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายในแต่ละงวดมีจ านวนคงท่ี ค่าเช่าซ่ึงตอ้งจ่ายตามภาระผูกพนัหักกบัค่าใชจ้่ายทางการเงินจะ
บนัทึกเป็นหน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของ
สัญญาเช่า สินทรัพยภ์ายใตสั้ญญาเช่าการเงิน จะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชง้านของสินทรัพยน์ั้น การเช่า
สินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลลตอบแทนของความเป็นเจ้าของตกอยู่กับผูใ้ห้เช่า จะถู กจัดเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงาน การช าระเงินภายใตสั้ญญาเช่าด าเนินงาน จะถูกบนัทึกเป็นค่าใชจ้า่ยในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ โดยวิธี
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เส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าด าเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า  เช่น เบ้ีย
ปรับที่ตอ้งจ่ายให้ผูใ้ห้เช่า จะถูกบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีการยกเลิกสัญญา 

3.13. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ และผลประโยชน์พนกังาน 

3.13.1. กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังาน 
บริษทัฯ จดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามท่ีไดก้ าหนดการจ่าย
สมทบไวแ้ลว้ สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์องบริษทั และไดรั้บ
การบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก กองทุนส ารองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจาก
พนกังานและเงินสมทบจากบริษทั เงินจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น 

3.13.2. ผลประโยชน์ของพนกังาน 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซ่ึงบริษทัฯ และบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
ส าหรับพนกังาน 
บริษทัฯ ค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method ) ซ่ึ งค านวณโดยผู ้เช่ี ยวชาญตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 
บริษทัฯ รับรู้หน้ีสินดงักล่าวดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั ณ วนัท่ีในรายงาน ซ่ึงปรับปรุงดว้ยก าไร
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัและตน้ทุนบริการในอดีต ผลก าไรขาดทุน
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 
เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติ (สนช.) ไดมี้มติผ่านร่างพระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงานฉบบัใหม่ซ่ึงไดก้ าหนดอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งท่ีท างานติดต่อกนัครบ 
20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าอตัราสุดท้าย 400 วนั อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติ
คุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ดงักล่าวอยูร่ะหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดงันั้นบริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ยจะบนัทึกผลกระทบจากพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ เม่ือมีผลบงัคบัใชต้ามกฎหมาย 

3.14. ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน ค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปีดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้น
สามญัระหว่างปี 
 
 



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 

 
(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ        (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ 
               (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )                                                              (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )  22 
 
 

3.15. ก าไรต่อหุ้นปรับลด 
ก าไรต่อหุ้นปรับลด ค านวณโดยการหารก าไรสุทธิส าหรับปีด้วยผลรวมของจ านวนหุ้นสามัญ ณ วนัส้ินปีกับ
จ านวนหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯ ตอ้งออกเพ่ือแปลงห้นสามญัเทียบเท่า (ใบส าคญัแสดงสิทธิ) ทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั
โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัตามระยะเวลาท่ีสมมติว่ามีการแปลงหุ้นเกิดขึ้น ณ วนัท่ี ออกหุ้นสามญัเทียบเท่า 
ในการค านวณจ านวนหุ้นสามญัท่ีเพ่ิมขึ้นหากมีการใชสิ้ทธิ บริษทัฯ ค านวณว่าหากน าเงินท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิ
จากใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลืออยู่ดงักล่าวมาซ้ือหุ้นสามัญกลบัคืนในราคาตลาดถวัเฉล่ียของงวดเพ่ือก าหนด
จ านวนหุ้นสามญัท่ีตอ้งออกเพ่ิมแลว้น าจ านวนหุ้นสามญัส่วนเพ่ิมดงักล่าวมารวมกบัหุ้นสามญัท่ีมีอยู ่ทั้งน้ีไม่มีการ
ปรับปรุงใดๆในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

3.16. ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้
รายจ่ายเก่ียวกบัภาษีในรอบระยะเวลาบญัชีประกอบดว้ยภาษีเงินไดปี้ปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 
3.16.1. ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลงวดปัจจุบนั 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีตอ้งจ่ายในแต่ละงวดเป็นค่าใชจ้่ายทั้งหมดในงวด
นั้น และค านวณภาษีเงินไดต้ามท่ีก าหนดไวใ้นประมวลรัษฎากร 

3.16.2. ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 
บริษทัฯ และบริษทัย่อยบันทึกภาษีเงินไดร้อตัดบัญชีของผลต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น โดยใช้
อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
บริษทัฯ และบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ ท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะมี
ก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใชห้ักภาษี และผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตกับญัชีทุกวนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวหากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า  บริษทัฯ 
และบริษทัย่อยจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือ
บางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 
บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ี
เกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น 

3.17. บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูกควมคุม
โดยบริษทัฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 
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นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ยงัหมายถึง บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญั
กบับริษทัฯ ผูบ้ริหารคนส าคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษทั ท่ีมีอ านาจในการวางแผนและก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงานของบริษทั 

3.18. รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการยอด
คงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ิสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในรายงานแปลงค่าเป็นเงิน
บาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

3.19. ส่วนงานด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงาน) และแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปัน
ส่วนอยา่งสมเหตุสม 

3.20. ประมาณการทางบญัชี 
ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชป้ระมาณการรายการบญัชีบาง
รายการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดว้ยเหตุน้ีผลท่ี
เกิดขึ้นจริงในภายหลงั จึงแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณไว ้
ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีอาจมีความเส่ียงต่อการปรับปรุงบัญชีในปีถดัไปต่อมูลค่าสินทรัพยย์กไป           
ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินได้แก่ ส ารองผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นมูลค่าท่ีประมาณการโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัและผูบ้ริหารให้การรับรองการประมาณการในเร่ืองน้ีค่อนขา้งมี
ความไม่แน่นอน อนัเน่ืองมาจากลกัษณะของโครงการที่มีระยะเวลายาว (หมายเหตุ 3.13.2) การประมาณการใน
เร่ืองอ่ืน ๆ ไดถู้กเปิดเผยในแต่ละส่วนท่ีเก่ียวขอ้งของหมายเหตุประกอบงบการเงินน้ี 

3.21. ประมาณการหน้ีสิน 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินและค่าใชจ้่ายไวใ้นงบการเงิน เม่ือบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมี
ภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือเป็นภาระผูกพนัท่ีค่อนขา้งแน่นอนท่ีมีผลสืบเน่ืองจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงอาจท า
ให้บริษทัฯ และบริษทัย่อยตอ้งช าระหรือชดใช้ตามภาระผูกพนันั้น และจ านวนท่ีตอ้งชดใช้ดงักล่าวสามารถ
ประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล สินทรัพยท่ี์อาจเกิดขึ้นจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหาก เม่ือมีปัจจยัสนบัสนุน
ว่าจะไดรั้บคืนแน่นอน บริษทัฯ จะรับรู้รายจ่ายไดรั้บคืนเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากแต่ตอ้งไม่เกินจ านวนประมาณ
การหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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4. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ยรายละเอียด ดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

เงินสด 24,283  132,560  3,608  55,688 
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 1,339,775  272,194  2,000  9,760 
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 7,921,184  53,138,225  3,602,330  8,937,231 
เงินฝากประจ าไม่เกิน 3 เดือน 13,312  13,181  -  - 
รวม 9,298,554  53,556,160  3,607,938  9,002,679 

5. ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ยรายละเอียด ดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ลูกหน้ีการคา้ 39,666,689  47,296,180  31,287,371  31,353,919 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (29,768,001)  (29,908,001)  (29,078,001)  (29,218,001) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - สุทธ ิ 9,898,688  17,388,179  2,209,370  2,135,918 

        
        
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        
     - ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 1,490,639  1,031,383  598,951  599,382 
     - ภาษีนิติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 713,714  979,027  558,444  544,354 
     - ลูกหน้ีกรมสรรพากร 33,844,044  43,467,295  2,280,218  6,860,751 
     - อื่นๆ 6,680,270  551,926  902,249  354,694 
รวมลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 42,728,667  46,029,631  4,339,862  8,359,181 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 52,627,355  63,417,810  6,549,232  10,495,099 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  393,500  4,197,438 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,313,352  2,454,627  7,986,470  - 
รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน
กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั 9,313,352  2,454,627  8,379,970  4,197,438 

รวม 61,940,707  65,872,437  14,929,202  14,692,537 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระโดยนบัจากวนัท่ี
ครบก าหนดช าระ ไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 7,719,318  17,388,179  30,000  2,135,918 
เกินก าหนดช าระ        
     มากกว่า 12 เดือน 31,186,129  29,908,001  31,186,129  29,218,001 
รวม 38,905,447  47,296,180  31,216,129  31,353,919 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ลูกหน้ีส่วนท่ีเกินกว่า 12 เดือน รายหน่ึงทยอยการช าระเงิน ซ่ึงฝ่ายบริหารประเมินแล้วว่า      
ยงัไดรั้บคืนทั้งจ านวน จึงยงัไม่ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

 

 

 

 

 

 



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 

 
(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ        (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ 
               (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )                                                              (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )  26 
 
 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคา้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงในระหว่างปี ดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ยอดยกมา (29,908,001)  (30,485,912)  (29,218,001)  (27,218,001) 
เพ่ิมขึ้น -  -  -  (2,000,000) 
ลดลง 140,000  577,911  140,000  - 
ยอดคงเหลือ (29,768,001)  (29,908,001)  (29,078,001)  (29,218,001) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดโ้อนกลบัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ านวน 0.14 ลา้นบาท เน่ืองจากไดรั้บ
ช าระหน้ีจากลูกหน้ีดงักล่าว (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัย่อยไดโ้อนกลบัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ านวน 0.58 ลา้นบาท 
เน่ืองจากไดรั้บช าระหน้ีจากลูกหน้ีดงักล่าว) 

6. ลูกหนีเ้งินมัดจ ำและเงินประกนัโครงกำร 

ลูกหน้ีเงินมดัจ าและเงินประกนัโครงการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ยรายละเอียด ดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ลูกหน้ีเงินมดัจ าค่าซ้ือท่ีดิน 46,000,000  46,000,000  46,000,000  46,000,000 
เงินประกนัเพื่อศึกษาโครงการ 35,000,000  35,000,000  35,000,000  35,000,000 
รวม 81,000,000  81,000,000  81,000,000  81,000,000 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (81,000,000)  (81,000,000)  (81,000,000)  (81,000,000) 
ลูกหนีเ้งินมัดจ ำและเงินประกนัโครงกำร -  -  -  - 

ลูกหนีเ้งินมัดจ ำค่ำซ้ือท่ีดิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯ มีลูกหน้ีเงินมดัจ า จ านวน 46 ลา้นบาท เป็นลูกหน้ีท่ีเกิดจากการโอนสิทธิ
เงินมดัจ าค่าท่ีดินให้แก่บริษทัแห่งหน่ึง ซ่ึงครบก าหนดช าระในเดือนกนัยายน 2558 บริษทัดงักล่าวไม่สามารถช าระหน้ีได้
ตามก าหนด และไดมี้การเจรจากบับริษทัฯ เพื่อขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการช าระคืน โดยจะผอ่นจ่ายเป็นงวดพร้อมทั้ง
ดอกเบ้ียตามท่ีตกลงร่วมกนั จนถึงปัจจุบนับริษทัฯ ยงัไม่ไดรั้บช าระ ในปี 2558 บริษทัฯ จึงไดบ้นัทึกตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญทั้งจ านวนและในปี 2559 ไดฟ้้องร้องด าเนินคดี ปัจจุบนัคดีความถึงท่ีส้ินสุดแลว้ โดยบริษทัควรไดรั้บช าระคืนเงินตน้



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 

 
(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ        (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ 
               (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )                                                              (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )  27 
 
 

ในจ านวน 46.00 ล้านบาท และดอกเบ้ียเป็นจ านวนเงิน 4.34 ล้านบาท อย่างไรก็ตามอยู่ระหว่างการสืบทรัพย ์เพื่อน า
ทรัพยสิ์นของบริษทัมาช าระหน้ี ให้แก่บริษทัตามค าพิพากษาของศาลฎีกา 

เงินประกันเพ่ือศึกษำโครงกำร 

บริษทั 

เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2558 บริษทัฯ ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงกบัเจา้ของโครงการรายหน่ึงเพื่อศึกษาโครงการอาคารพกั
อาศยัให้เช่า ท่ีจังหวดัเชียงใหม่ และเม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2558 บริษทัฯ ไดจ้่ายเงินประกันส าหรับโครงการดังกล่าว
จ านวน 35 ล้านบาท ซ่ึงตามขอ้ตกลงหากบริษทัฯ ไม่ประสงค์จะร่วมลงทุน เจา้ของโครงการจะต้องคืนเงินประกัน
ทั้งหมด  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2559 ท่ีประชุมมีมติไม่ร่วมลงทุนใน
โครงการดังกล่าว และบริษัทฯ ได้ฟ้องร้องด าเนินคดี เรียกคืน เงินประกัน  ณ วัน ท่ี  31 ธันวาคม  2562 และ                     
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ จึงบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญทั้งจ านวน ปัจจุบนัคดีความอยูร่ะหว่างการพิจารณาคดี
ของศาลฎีกา และจะไดจ้ดัท าค าแถลงการณ์ปิดคดียื่นต่อศาลต่อไป ฝ่ายบริหารของบริษทัประเมินแลว้ว่ามีโอกาสชนะคดี 

บริษทัยอ่ยทางออ้ม 

เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 บริษทัยอ่ยทางออ้มไดจ้่ายเงินมดัจ าโครงการแก่บริษทัแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นผูรั้บสิทธ์ิในการขาย
กระแสไฟฟ้าจ านวน 30 ลา้นบาท ส าหรับซ้ือโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพ้ืนดิน ส าหรับ
หน่วยราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ก าลงัผลิต 5 เมกะวตัต ์และในปี 2561 บริษทัยอ่ยทางออ้มไดรั้บโอนโครงการ
ดงักล่าวแลว้และไดโ้อนเงินมดัจ าโครงการเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าทรัพยสิ์น 

7. ต้นทุนกำรพฒันำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์เพ่ือขำย 

ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ยรายละเอียด ดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ตน้ทุนค่าท่ีดิน 39,054,819  38,491,309  24,254,636  22,279,792 
ตน้ทุนอาคารและอื่นๆ 68,071,736  77,372,338  3,309,981  6,464,457 
รวม 107,126,555  115,863,647  27,564,617  28,744,249 
หกั ค่าเผื่อจากการลดมูลค่า (4,537,320)  (4,537,320)  (4,537,320)  (4,537,320) 
สุทธ ิ 102,589,235  111,326,327  23,027,297  24,206,929 
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การเปล่ียนแปลงของตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
คงเหลือ ณ ตน้ปี 111,326,327  211,822,118  24,206,929  64,525,497 
เพ่ิมขึ้นระหว่างปี -  141,657  -  - 
ลดลงจากการขายห้องชุดระหว่างปี (8,737,092)  (61,449,967)  (1,179,632)  (1,131,087) 
โอนเป็นสินทรัพยใ์ห้เช่า -  (47,009,438)  -  (47,009,438) 
โอนเป็นสินทรัพยเ์พื่อการบริการ -  (1,487,028)  -  (1,487,028) 
โอนกลบัค่าเผื่อการลดมูลค่าสินทรัพยใ์ห้เช่า -  9,308,985  -  9,308,985 
คงเหลือ ณ ส้ินปี 102,589,235  111,326,327  23,027,297  24,206,929 

ในปี 2561 บริษทัฯไดน้ าโครงการอาคารชุดบางส่วนซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 48.50 ลา้น
บาท จากเดิมบริษัทฯมีนโยบายท่ีจะขายเปล่ียนเป็นให้เช่าแทน ดังนั้นบริษัทฯจึงได้บันทึกโอนต้นทุนการพฒันา
โครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขายไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจ านวน 47.01 ล้านบาท (ตามหมายเหตุ 12)     
และทรัพยสิ์นเพื่อให้บริการ จ านวน 1.49 ลา้นบาท ( ตามหมายเหตุ 13) 

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ยรายละเอียด ดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 ทุนเรียกช าระแลว้  เงินปันผลรับ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั 86,000,000  86,000,000  -  - 
บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 45,000,000  125,000,000  -  - 
บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั -  145,000,000  -  - 
(ถือหุ้นโดยบริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั)        
บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จ ากดั 100,000,000  100,000,000  -  - 
บริษทั เวนตุส โซลาร์ จ ากดั   75,000,000  75,000,000  -  - 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 สัดส่วนการถือหุ้น   (หน่วย : บาท) 
 (ร้อยละ)  ราคาทุน  มูลค่าตามบญัชี 

 ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2562 

 
ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2561 
 ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2562 

 
ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2561 
 ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2562 

 
ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2561 
บริษทั เอ ซี ดี เอน็
เนอร์ยี่ จ ากดั 

99.99  99.99  85,999,960  85,999,960  85,999,960  85,999,960 

บริษทั โอริน พร็อพ
เพอร์ต้ี จ ากดั 

99.99  99.99  55,000,000  135,000,000  55,000,000  135,000,000 

บริษทั เจ.อี โซล่าร์ 
ลพบุรี จ ากดั 

-  99.99  -  14,499,800  -  14,499,800 

บริษทั เอสเค วนั 
เพาเวอร์ จ ากดั 

19.60  -  23,161,644  -  23,161,644  - 

รวม     164,161,604  235,499,760  164,161,604  235,499,760 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า     -  -  -  (11,523,995) 
สุทธ ิ     164,161,604  225,500,000  164,161,604  223,975,765 

ในปี 2562 บริษทัฯ ไดข้ายเงินลงทุนในบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ซ่ึงมีราคาทุนตามบญัชี 30 ลา้นบาท ให้แก่บุคคลภายนอก 
ในราคา 100,000 บาท และบนัทึกตดัเงินลงทุนและค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนออกจากบญัชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ ไดต้ั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงจ านวน 11.52 ลา้นบาท ท่ี
มีผลประกอบการขาดทุนติดต่อกนัหลายปี 

บริษทัยอ่ย 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังท่ี 5/2562 เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2562 บริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัและ
หุ้นบุริมสิทธิ ของบริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จ ากดั จากบริษทั นอร์ติสอินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั อา้งถึง มติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวนัศุกร์ท่ี 28 มิถุนายน 2562 มีมติให้ด าเนินการเจรจากบัผูเ้สนอขาย เน่ืองจาก
การวิเคราะห์มูลค่าความเหมาะสมของการเข้าซ้ือหุ้น ดงักล่าว บริษทัฯ สามารถซ้ือหุ้นไดใ้นราคา Carrying cost เท่ากบั
ร้อยละ 6.5 จ านวนเงิน 52.84 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 บริษทัได้ซ้ือหุ้นสามัญ จ านวน 196,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.60 เป็นจ านวนเงิน 
23.16 ลา้นบาท ส่งผลให้บริษทัถือหุ้นทางตรงและทางออ้มรวมร้อยละ 49 และไดบ้นัทึกผลขาดทุนของการเปล่ียนแปลง
ส่วนไดเ้สียของบริษทัใหญ่ในบริษทัย่อย ไวใ้นงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น เป็นจ านวนเงิน  1.74 ลา้น
บาท 
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ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2562 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมมีมติขายบริษทัย่อยคือ
บริษทั เจ.อี. โซลาร์ ลพบุรี จ ากดั โดยการจ าหน่ายเม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2562 ในราคา 0.10 ลา้นบาท ให้กบับุคคลท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกนั 

ในระหว่างปี 2562 บริษทับนัทึกผลขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนสุทธิ จ านวน 2.88 ลา้นบาท ซ่ึงไดบ้นัทึกในงบ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีแลว้ทั้งจ านวน 

ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2561 ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทใ์หล้ดทนุจด
ทะเบียนของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจาก 125 ลา้นบาท (125,000 หุ้น) เป็นทุนจดทะเบียน 45 ลา้นบาท (45,000 หุ้น ราคาหุ้น
ละ 1,000 บาท) โดยลดทุนจดทะเบียน จ านวน 80 ลา้นบาท (80,000 หุ้น) บริษทัย่อยไดน้ ามติลดทุนไปจดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2562 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทางออ้ม 

เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 บริษทัย่อยไดท้  าสัญญาซ้ือหุ้นกบัผูข้ายรายหน่ึง ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้่ายเงินล่วงหน้าค่าหุ้นไปใน   
ปี 2560 บางส่วนบริษทัย่อยไดรั้บโอนหุ้นจากผูข้ายจ านวน 294,000 หุ้น ดว้ยมูลค่าหุ้นจ านวน 9.82 ลา้นบาท เงินจ่าย
ล่วงหนา้ท่ีเหลือจ านวน 9.18 ลา้นบาท ผูข้ายไดรั้บโอนสิทธิในการรับช าระเงินตามสัญญาใชเ้งินจากบริษทัแห่ง ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยไดจ้่ายช าระค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือให้แก่บริษทัท่ีออกหุ้นครบแลว้ โดยบริษทัย่อยมีส่วนไดเ้สีย
ในผลตอบแทนและมีอ านาจควบคุมกิจกรรมส าคญั จึงถือว่าบริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัยอ่ย 

เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2561 บริษทัยอ่ยไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลง 3 ฝ่ายเพื่อลงทุนในโครงการพลงังานแสงอาทิตยก์บับริษทั 
2 แห่ง ซ่ึงบริษทัฯไดจ้่ายเงินมดัจ าเพื่อประกนัการช าระค่าหุ้นจ านวน 61.75 ลา้นบาท และให้กูย้ืมอีก 38.25 ลา้นบาท 
รวมทั้งส้ินจ านวน 100 ลา้นบาท โดยเม่ือวนัท่ี 20 กันยายน 2561 บริษทัฯได้รับการโอนหุ้น จ านวน 61.75 ล้านบาท 
บริษทัฯ จึงบนัทึกเงินจ่ายล่วงหนา้เป็นเงินลงทุน 

9. เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 

 เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ยรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

 ทุนท่ีเรียกช าระแลว้  
(บาท) 

 สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ 
(ร้อยละ) 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
บริษทั ภูเก็ตเพนนินซูลา จ ากดั 600,000,000  600,000,000  20.00  20.00 
บริษทั ออร่า ดรีม จ ากดั 500,000,000  500,000,000  9.00  9.00 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
ราคาทุนเงินลงทุน        
     บริษทั ภูเก็ตเพนนินซูลา จ ากดั 140,000,000  140,000,000  140,000,000  140,000,000 
     บริษทั ออร่า ดรีม จ ากดั 45,000,000  45,000,000  45,000,000  45,000,000 
รวม 185,000,000  185,000,000  185,000,000  185,000,000 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (148,061,284)  (152,915,000)  (148,061,284)  (152,915,000) 
สุทธ ิ 36,938,716  32,085,000  36,938,716  32,085,000 
หุ้นกู ้ 10,000,000  -  10,000,000  - 
รวมเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 46,938,716  32,085,000  46,938,716  32,085,000 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 บริษทัฯ ไดซ้ื้อหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีประกนัของบริษทั ดี ซูพรีม จ ากดั ผูอ้อกหุ้นกู้
มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบก าหนดไถ่ถอน จ านวน 10.00 ลา้นบาท หุ้นกูมี้อายุ 2 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2564 อตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 7.25 ต่อปี จะไดรั้บดอกเบ้ียทุกๆ 3 เดือน คือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์, 14 พฤษภาคม, 14 สิงหาคม, และ 
14 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายหุุ้นกู ้

10. ลูกหนีค่้ำสินทรัพย์ในบริษัทย่อย 

ลูกหน้ีค่าสินทรัพยใ์นบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ยรายละเอียด ดงัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ลูกหน้ีค่าสินทรัพยใ์นบริษทัยอ่ย     -  39,525,457 
หกั หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น     -  (39,525,457) 
รวม     -  - 

เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 บริษทัฯ ไดท้  าสัญญาซ้ือทรัพยสิ์นกบับริษทัยอ่ย และไดน้ าค่าขายสินทรัพยด์งักล่าว มาหัก
กบัหน้ีสินระยะยาวท่ียงัคา้งระหว่างกนั จ านวน 39.53 ลา้นบาท คงเหลือ จ านวน 1.92 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดบ้นัทึกเป็น
เจา้หน้ีไวใ้นงบการเงิน ตามหมายเหตุ 16 
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11. เงินให้กู้ยืมระยะยำว  

เงินให้กูย้ืมระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ยรายละเอียด ดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -  -  113,500,000  90,000,000 
เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 68,850,300  68,850,300  160,500,000  208,500,000 
เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการอื่น 25,001,512  6,054,622  20,400,000  - 
รวม 93,851,812  74,904,922  294,400,000  298,500,000 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บริษัทย่อย 
บริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีเงินให้กูยื้มแก่บริษทัย่อยและบริษทัย่อยทางออ้ม 4 แห่ง จ านวน 30.00 ลา้นบาท, 
90.00 ลา้นบาท,130.50 ลา้นบาท และ 23.50 ลา้นบาท ตามล าดบั อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4 - 5 ต่อปี โดย 

เงินกู ้30.00 ลา้นบาท ก าหนดช าระคืนทั้งหมดภายใน 10 ปี นบัจากวนัท่ีท าสัญญา (วนัท่ี 19 มีนาคม 2561) 
เงินกู ้90.00 ลา้นบาท ก าหนดช าระคืนทั้งหมดภายใน 3 ปี นบัจากวนัท่ีในสัญญา (วนัท่ี 20 มิถุนายน 2561) 
เงินกู ้130.50 ลา้นบาท ก าหนดช าระคืนทั้งหมดภายใน 10 ปี นบัจากวนัท่ีในสัญญา (วนัท่ี 20 กนัยายน 2561) 
เงินกู ้23.50 ลา้นบาท ก าหนดช าระคืนนบัแต่วนัท่ี 8 มกราคม 2562 เป็นตน้ไปจนกว่าจะครบถว้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ มีเงินให้กูยื้มแก่บริษทัย่อยและบริษทัย่อยทางออ้ม 3 แห่งจ านวน 13.50 ลา้นบาท, 
90.00 ลา้นบาท และ 195.00 ลา้นบาท ตามล าดบั อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.5-5 ต่อปี โดย 

เงินกู ้13.50 ลา้นบาท ก าหนดช าระคืนภายใน 10 ปี นบัจากวนัท่ีท าสัญญา (วนัท่ี 19 มีนาคม 2561) 
เงินกู ้90.00 ลา้นบาท ก าหนดช าระคืนทั้งหมดภายใน 3 ปี นบัจากวนัท่ีในสัญญา (วนัท่ี 20 มิถุนายน 2561) 
เงินกู ้195.00 ลา้นบาทช าระคืนทั้งหมดภายใน 10 ปี นบัจากวนัท่ีในสัญญา (วนัท่ี 20 กนัยายน 2561) 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 
บริษทัยอ่ย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัยอ่ยมีเงินให้กูยื้มแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 แห่ง จ านวนเงินรวม 68.85 ลา้นบาท โดย 

แห่งท่ี 1 :  ออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินจ านวน 2 ฉบับ รวม 30.60 ล้านบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7 ต่อปี โดยฉบับท่ี 1 
จ านวน 9.18 ลา้นบาท ซ่ึงไดรั้บการโอนสิทธิในตัว๋สัญญาใช้เงินจากบุคคลอ่ืน และฉบบัท่ี 2 จ านวน 21.42 
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ลา้นบาท ครบก าหนดเม่ือทวงถามหรือครบก าหนดระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 และนบั
จากวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 ตามล าดบั แลว้แต่อยา่งใดจะถึงก าหนดก่อน 

แห่งท่ี 2 :  เม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2561 บริษัทย่อยได้ท าบันทึกข้อตกลง 3 ฝ่ายเพื่อลงทุนในโครงการพลังงาน
แสงอาทิตยก์บับริษทั 2 แห่ง ให้กูย้ืมอีกจ านวน 38.25 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี ก าหนดช าระ
คืนกูภ้ายใน 2 ปี นบัจากวนัท่ีท าสัญญา (วนัท่ี 25 มิถุนายน 2561) เงินกูยื้มดงักล่าวค ้าประกนัโดยจ านวนหุ้น
บุริมสิทธิมูลค่า 38.25 ลา้นบาท ท่ีผูกู้ถื้ออยูใ่นบริษทัยอ่ยของผูใ้ห้กู ้

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรอ่ืน 
บริษทั 

ในปี 2562 บริษทัมีการให้กูยื้มเงินระยะยาวแก่กิจการอ่ืน จ านวน 20.40 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7 ต่อปี  

เงินกู้ 6.12 ล้านบาท ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถามหรือเม่ือครบก าหนดระยะเวลา  3 ปี นับจากวนัท่ีท าสัญญา           
(6 พฤศจิกายน 2560) 

เงินกู้ 14.28 ล้านบาท ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถามหรือเม่ือครบก าหนดระยะเวลา  3 ปี นับจากวนัท่ีท าสัญญา        
(19 มีนาคม 2561) 

บริษทัยอ่ย 

ในปี 2562 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีการให้กูยื้มเงินระยะยาวแก่กิจการอ่ืนจ านวน 4.60 ลา้นบาท  

เงินกู ้4.60 ลา้นบาท ปลอดดอกเบ้ีย โดยสหกรณ์แห่งหน่ึงตกลงให้บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีสิทธิหักค่าใช้สิทธิราย
เดือนตามสัญญาให้ผูส้นับสนุนโครงการการด าเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ใช้สิทธ์ิของ
เจา้ของโครงการ (สหกรณ์นิคมสระแกว้) เพื่อช าระคืนเงินกูเ้ป็นรายเดือน 

เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2561 บริษทัย่อยไดท้  าสัญญาให้กูยื้มเงินกบัสหกรณ์แห่งหน่ึง เพ่ือซ้ือท่ีดินส าหรับท่ีตั้งโครงการ
พลงังานไฟฟ้าแสงอาทิตย ์โดยบริษทัย่อยไดรั้บโอนสิทธ์ิเรียกร้องในลูกหน้ีเงินกูยื้มดงักล่าว จากผูไ้ดรั้บสิทธ์ิใชท่ี้ดิน
รายเดิม โดยมีหน้ีตามบญัชีคงเหลือ ณ วนัท่ีไดรั้บโอนจ านวน 6.90 ลา้นบาท ตามสัญญาก าหนดให้ผูกู้จ้่ายช าระเป็นเวลา 
60 เดือน ในอตัราเดือนละ 121,092.43 บาท 
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12. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัฯและบริษทัย่อย แสดงตามราคาทุน และ
อาคารชุดส านกังานให้เช่าคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์ 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ประกอบดว้ย 
   (หน่วย : บาท) 

 
  งบการเงินรวม / 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   อาคารชุด 

รำคำทุน :-    

       ณ ตน้ปี 2561   91,159,636  

       โอนเขา้มา   47,009,438  

       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561   138,169,074  

       โอนเขา้มา (หมายเหตุ 13)   15,013,562 

       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562   153,182,636 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม :-    

       ณ ตน้ปี 2561   (1,617,136) 

       ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี   (3,435,094) 

       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561   (5,052,230) 

       ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี   (3,857,875) 

       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562   (8,910,105) 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำทรัพย์สิน :-     

       ณ ตน้ปี 2561   (14,002,148) 

       (เพ่ิม) ลด   (8,430,694) 

       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561   (22,432,842) 

       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562   (22,432,842) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี :-    

       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562   121,839,689 

       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561   110,684,002 



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 

 
(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ        (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ 
               (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )                                                              (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )  35 
 
 

   (หน่วย : บาท) 

 
  งบการเงินรวม / 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   อาคารชุด 

ค่ำเส่ือมรำคำท่ีอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ    

       ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562   3,857,875 

       ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561   3,435,094 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารชุดส านักงานให้เช่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ านวน 3.86 ลา้นบาท 
และ 3.44 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนโดยใชร้ายงานของผูป้ระเมินราคา 
ตามวิธีเปรียบเทียบขอ้มูลตลาด ซ่ึงเป็นมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัที่ 2 ของล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม (หมายเหตุ 2) 



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 

 
(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ         (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ 
               (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )                                                              (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )  36 
 

13. ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 
 

 งบการเงินรวม (บาท) 

 ราคาทุน  ค่าเส่ือมราคาสะสม  มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

 31 ธนัวาคม เพิ่มข้ึน ลดลง โอนเขา้ 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม เพิ่มข้ึน ลดลง โอน(เขา้) 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 

 2561     (ออก) 2562  2561     ออก 2562  2561  2562 

ราคาทุน                

ที่ดิน 23,375,395 - - - 23,375,395  (100,159) (397,367) - - (497,526)  23,275,236  22,877,869 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 52,158,995 - - (17,000,000) 35,158,995  (6,107,226) (2,566,488) - 1,986,438 (6,687,276)  46,051,769  28,471,719 

เคร่ืองตกแต่งและตกแต่งส านกังาน 8,756,004 107,257 - - 8,863,261  (4,147,165) (994,974) - - (5,142,139)  4,608,839  3,721,122 

อุปกรณ์ 9,070,703 745,590 - - 9,816,293  (8,453,359) (117,112) - - (8,570,471)  617,344  1,245,822 

ระบบไฟฟ้า ระบบติดต่อส่ือสาร และระบบปรับ

อากาศ 679,857 - - - 679,857  (537,523) (34,423) - - (571,946)  142,334  107,911 

ระบบและอุปกรณ์โครงการพลงังานแสงอาทิตย ์ 575,622,596 519,860 - - 576,142,456  (13,326,914) (24,916,279) - - (38,243,193)  562,295,682  537,899,263 

ยานพาหนะ 2,698,000 844,000 (2,698,000) - 844,000  (1,830,385) (650,456) 2,322,678 - (158,163)  867,615  685,837 

สินทรัพยอ์ื่น 8,554,967 4,200 - - 8,559,167  (2,517,933) (1,711,088) - - (4,229,021)  6,037,034  4,330,146 

รวม 680,916,517 2,220,907 (2,698,000) (17,000,000) 663,439,424  (37,020,664) (31,388,187) 2,322,678 1,986,438 (64,099,735)  643,895,853  599,339,689 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าอาคารและเคร่ืองจกัร           -  - 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ           643,895,853  599,339,689 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2562 จ านวน 31.39 ลา้นบาท บนัทึกในตน้ทุนขายจ านวน 28.95 ลา้นบาท และบนัทึกในค่าใชจ้่ายขายและบริหาร จ านวน 2.44 ลา้นบาท 

 

 

 



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 

 
(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ         (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ 
               (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )                                                              (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )  37 
 

 งบการเงินรวม (บาท) 

 ราคาทุน  ค่าเส่ือมราคาสะสม  มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

 31 ธนัวาคม เพิ่มข้ึน ลดลง โอนเขา้ 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม เพิ่มข้ึน ลดลง โอน(เขา้) 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 

 2560     (ออก) 2561  2560     ออก 2561   2560  2561 

ราคาทุน                

ที่ดิน 14,000,000 9,375,395 - - 23,375,395  - (100,159) - - (100,159)  14,000,000  23,275,236 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 46,687,699 5,471,296 - - 52,158,995  (3,714,338) (2,392,888) - - (6,107,226)  42,973,361  46,051,769 

เคร่ืองตกแต่งและตกแต่งส านกังาน 5,535,526 3,600,095 (379,617) - 8,756,004  (3,486,886) (1,025,708) 365,429 - (4,147,165)  2,048,640  4,608,839 

อุปกรณ์ 8,452,561 630,142 (12,000) - 9,070,703  (8,439,713) (25,645) 11,999 - (8,453,359)  12,848  617,344 

ระบบไฟฟ้า ระบบติดต่อส่ือสาร และระบบปรับ

อากาศ 679,857 - - - 679,857  (401,551) (135,972) - - (537,523)  278,306  142,334 

ระบบและอุปกรณ์โครงการพลงังานแสงอาทิตย ์ 54,355,518 561,921,284 (40,654,206) - 575,622,596  (421,960) (14,824,838) 1,919,884 - (13,326,914)  53,933,558  562,295,682 

ยานพาหนะ 2,698,000 - - - 2,698,000  (1,290,785) (539,600) - - (1,830,385)  1,407,215  867,615 

สินทรัพยอ์ื่น 6,877,090 190,849 - 1,487,028 8,554,967  (917,914) (1,600,019) - - (2,517,933)  5,959,176  6,037,034 

รวม 139,286,251 581,189,061 (41,045,823) 1,487,028 680,916,517  (18,673,147) (20,644,829) 2,297,312 - (37,020,664)  120,613,104  643,895,853 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าอาคารและเคร่ืองจกัร           -  - 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-์สุทธิ           120,613,104  643,895,853 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2561 จ านวน 20.64 ลา้นบาท บนัทึกในตน้ทุนขายจ านวน 14.06 ลา้นบาท และบนัทึกในค่าใชจ้่ายขายและบริหาร จ านวน 6.58 ลา้นบาท 
 

 

 

 

 

 



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 

 
(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ         (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ 
               (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )                                                              (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )  38 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 ราคาทุน  ค่าเส่ือมราคาสะสม  มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

 31 ธนัวาคม เพิ่มข้ึน ลดลง โอนเขา้ 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม เพิ่มข้ึน ลดลง โอน(เขา้) 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 

 2561     (ออก) 2562  2561     ออก 2562   2561  2562 

ราคาทุน                

ที่ดิน 14,000,000 - - - 14,000,000  - - - - -  14,000,000  14,000,000 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 46,687,698 - - (17,000,000) 29,687,698  (6,048,723) (2,334,385) - 1,986,438 (6,396,670)  40,638,975  23,291,028 

เคร่ืองตกแต่งและตกแต่งส านกังาน 5,035,493 99,657 - - 5,135,150  (3,847,913) (593,301) - - (4,441,214)  1,187,580  693,936 

อุปกรณ์ 8,427,791 - - - 8,427,791  (8,427,714) - - - (8,427,714)  77  77 

ระบบไฟฟ้า ระบบติดต่อส่ือสาร และระบบปรับ

อากาศ 679,857 - - - 679,857  (537,522) (34,423) - - (571,945)  142,335  107,912 

ระบบและอุปกรณ์โครงการพลงังานแสงอาทิตย ์ 38,738,151 519,860 - - 39,258,011  (320,843) (1,930,717) - - (2,251,560)  38,417,308  37,006,451 

ยานพาหนะ 2,698,000 844,000 (2,698,000) - 844,000  (1,830,385) (650,456) 2,322,678 - (158,163)  867,615  685,837 

สินทรัพยอ์ื่น 8,554,968 4,199 - - 8,559,167  (2,517,934) (1,711,088) - - (4,229,022)  6,037,034  4,330,145 

รวม 124,821,958 1,467,716 (2,698,000) (17,000,000) 106,591,674  (23,531,034) (7,254,370) 2,322,678 1,986,438 (26,476,288)  101,290,924  80,115,386 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า           -  - 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ           101,290,924  80,115,386 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2562 จ านวน 7.25 ลา้นบาท บนัทึกในตน้ทุนขายจ านวน 4.83 ลา้นบาท และบนัทึกในค่าใชจ้่ายขายและบริหาร จ านวน 2.42 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 

 
(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ         (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ 
               (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )                                                              (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )  39 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 ราคาทุน  ค่าเส่ือมราคาสะสม  มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

 31 ธนัวาคม เพิ่มข้ึน ลดลง โอนเขา้ 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม เพิ่มข้ึน ลดลง โอน(เขา้) 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 

 2560     (ออก) 2561  2560     ออก 2561   2560  2561 

ราคาทุน                

ที่ดินที่ตั้งโรงงาน-ราคาทุนเดิม 14,000,000 - - - 14,000,000  - - - - -  14,000,000  14,000,000 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 46,687,698 - - - 46,687,698  (3,714,338) (2,334,385) - - (6,048,723)  42,973,360  40,638,975 

เคร่ืองตกแต่งและตกแต่งส านกังาน 4,921,830 113,663 - - 5,035,493  (3,024,841) (823,072) - - (3,847,913)  1,896,989  1,187,580 

อุปกรณ์ 8,427,791 - - - 8,427,791  (8,427,714) - - - (8,427,714)  77  77 

ระบบไฟฟ้า ระบบติดต่อส่ือสาร และระบบปรับ

อากาศ 679,857 - - - 679,857  (401,551) (135,971) - - (537,522)  278,306  142,335 

ระบบและอุปกรณ์โครงการพลงังานแสงอาทิตย ์ - 38,738,151 - - 38,738,151  - (320,843) - - (320,843)  -  38,417,308 

ยานพาหนะ 2,698,000 - - - 2,698,000  (1,290,785) (539,600) - - (1,830,385)  1,407,215  867,615 

สินทรัพยอ์ื่น 6,877,091 190,849 - 1,487,028 8,554,968  (917,914) (1,600,020) - - (2,517,934)  5,959,177  6,037,034 

รวม 84,292,267 39,042,663 - 1,487,028 124,821,958  (17,777,143) (5,753,891) - - (23,531,034)  66,515,124  101,290,924 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าอาคารและเคร่ืองจกัร           -  - 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ           66,515,124  101,290,924 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2561 จ านวน 5.75 ลา้นบาท บนัทึกในตน้ทุนขายจ านวน 3.15 ลา้นบาท และบนัทึกในค่าใชจ้่ายขายและบริหาร จ านวน 2.60 ลา้นบาท 

ในเดือนพฤศจิกายน 2561 บริษทัฯ ไดท้  าสัญญาซ้ือและรับโอนสิทธิในโครงการผลิตพลงังานจากแสงอาทิตย ์ซ่ึงประกอบดว้ย ระบบและอุปกรณ์ในโครงการพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาทั้งหมดจากบริษทัยอ่ย ดว้ยมูลค่าตามบญัชีจ านวน 38.74 ลา้นบาท โดย 

ไดร้ับโอน สิทธิจากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ไดร้บัตามการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จากบริษทัยอ่ยจ่าย ซ่ึงโอนกิจการดงักล่าวช าระ ดว้ยการน าหน้ีสินที่มีระหว่างกนัมาหักหน้ี 



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 

 
(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ        (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ 
               (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )                                                              (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )  40 
 

ในปี 2562 บริษัทฯได้น าอาคารบางส่วนซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 15.01 ล้านบาท 
เน่ืองจากบริษทัฯให้บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัท าการเช่าพ้ืนท่ีเพื่อท าธุรกิจฟาร์มเล้ียงไก่จาก ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ไป
เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจ านวน 15.01 ลา้นบาท (ตามหมายเหตุ 12) 

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 1 มกราคม 

2562  เพ่ิมขึ้น 
 

ลดลง 
 31 ธนัวาคม 

2562 

รำคำทุน :        

ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 115,303,200  -  -  115,303,200 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 503,567  290,000  -  793,567 

ตน้ทุนส่วนต่อขยาย 36,545,055  -  -  36,545,055 

รวม 152,351,822  290,000  -  152,641,822 

หัก ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม :        

ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ (95,938,586)  -  -  (95,938,586) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (475,008)  (12,817)  -  (487,825) 

ตน้ทุนส่วนต่อขยาย (841,347)  (1,529,723)  -  (2,371,070) 

รวม (97,254,941)  (1,542,540)  -  (98,797,481) 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของทรัพย์สิน :        

ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ (19,364,614)  -  -  (19,364,614) 

รวม (19,364,614)  -  -  (19,364,614) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี 35,732,267  (1,252,540)  -  34,479,727 

        

ค่ำตัดจ ำหน่ำยท่ีอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ       

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562       1,542,540 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 1 มกราคม 

2562  เพ่ิมขึ้น 
 

ลดลง 
 31 ธนัวาคม 

2562 

รำคำทุน :        

ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 115,303,200  -  -  115,303,200 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 503,567  -  -  503,567 

รวม 115,806,767  -  -  115,806,767 

หัก ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม :        

ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ (95,938,586)  -  -  (95,938,586) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (475,008)  (12,530)  -  (487,538) 

รวม (96,413,594)  (12,530)  -  (96,426,124) 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของทรัพย์สิน :        

ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ (19,364,614)  -  -  (19,364,614) 

รวม (19,364,614)  -  -  (19,364,614) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี 28,559  (12,530)  -  16,029 

        

ค่ำตัดจ ำหน่ำยท่ีอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ       

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562       12,530 

15. สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชี 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

31 ธนัวาคม 

2562  

31 ธนัวาคม 

2561  

31 ธนัวาคม 

2562  

31 ธนัวาคม 

2561 

ขาดทนุสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี 122,069  186,518  -  - 
สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชี 122,069  186,518  -  - 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีมิไดรั้บรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้ 5,815,600  5,843,600  5,815,600  5,843,600 
ค่าเผื่อตีราคาทรัพยสิ์นลดลง 907,464  2,346,692  907,464  2,346,692 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 29,612,257  32,887,799  29,612,257  32,887,799 
หน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 228,096  307,666  220,396  305,554 
ขาดทนุสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี 32,211,360  44,525,342  29,509,283  42,203,705 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 68,774,777  85,911,099  66,065,000  83,587,350 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีผลขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี ซ่ึงประกอบดว้ยผลขาดทุนสะสมของปี 2558 – 

2562 

16. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

เจา้หน้ีการคา้ 1,331  9,321  1,331  9,321 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน        
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 1,359,161  2,644,507  406,626  1,411,008 
เงินประกนัผลงาน 756,556  5,772,571  3,245  5,019,260 
อื่นๆ 5,787,816  6,058,927  3,574,237  5,553,185 
รวม 7,904,864  14,485,326  3,985,439  11,992,774 
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17. เงินกู้ยืมระยะส้ัน 
เงินกูยื้มระยะส้ัน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

เงินกูย้ืมจากบริษทัยอ่ย -  300,000  -  18,000,000 
เงินกูย้ืมจากบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  40,000,000  -  40,000,000 
เงินกูย้ืมจากบคุคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั -  -  -  - 
รวม -  40,300,000  -  58,000,000 

บริษทั 
เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2561 บริษทัฯ ไดท้  าสัญญากูย้ืมเงินจากบริษทัย่อย จ านวน 18 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.5 
ต่อปี ก าหนดช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย ให้แลว้เสร็จภายใน 6 เดือน นบัจากวนัท่ีในสัญญา บริษทัฯมีดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
0.23 ลา้นบาท  

เม่ือวนัท่ี 19 กันยายน 2561 บริษัทฯ ได้ท าสัญญากู้ยืมเงินจากบุคคลท่ี เก่ียวข้องกันและจ านวน 60 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบ้ีย ร้อยละ 4.5 ต่อปี ครบก าหนดช าระคืน 6 เดือนนบั จากวนักู ้

ในระหว่างปี 2562 บริษทัฯ ไดช้ าระคืนเงินกูย้ืมจากบริษทัยอ่ยและจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งหมดแลว้ 

บริษทัยอ่ยทางออ้ม 
เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 บริษทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึงไดกู้ย้ืมเงินจากผูถื้อหุ้นรายหน่ึงจ านวน 700,000 บาท อตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 4.5 ต่อปี ในระหว่างปี 2562 ไดจ้ากคืนเงินตน้ จ านวน 400,000 บาท ส่วนท่ีเหลือจ านวน 300,000 บาท 
จ่ายช าระเม่ือทวงถาม 

ในระหว่างปี 2562 ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงไดช้ าระคืนเงินกูย้ืมแทนบริษทัยอ่ย จ านวน 0.3 ลา้นบาท 
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18. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
   งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ยานพาหนะ     844,000  2,698,000 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม  (158,163)  (1,830,385) 
รำคำตำมบัญชี-สุทธ ิ     685,837  867,615 

จ านวนขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายส าหรับสัญญาเช่าการเงินขา้งตน้มีดงัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
   งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ภายใน 1 ปี     169,836  365,820 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี     353,825  213,395 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน  (31,558)  (23,848) 
รวม     492,103  555,367 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบ้ียจ่ายในอนาคต มีดงัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
   งบการเงินรวม/เฉพาะกิจการ 
     ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน     492,103  555,367 
หกั ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี  (153,058)  (345,546) 
รวม     339,045  209,821 
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19. เงินกู้ยืมระยะยำว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีเงินกูย้ืมคงเหลือจ านวน 9 ลา้นบาท จากสัญญากูย้ืมเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 
2561 โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดท้  าสัญญากูย้ืมเงินจากผูถื้อหุ้นรายหน่ึง จ านวน 12 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี 
ไม่มีหลกัประกนัและมีก าหนดการช าระภายใน 10 ปี ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2562 บริษทัฯ ไดซ้ื้อหุ้นในบริษทัย่อย 
ดงักล่าวโดยตรงจากผูใ้ห้กู ้(หมายเหตุ 8) และผูใ้ห้กูไ้ดโ้อนสิทธิเรียกร้องในภาระหน้ีให้กบับริษทัฯทั้งจ านวน และภาระ
หน้ีดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นเงินให้กูย้ืมระยะยาวในงบการเงินของบริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 11) 

20. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 220,073,628  204,600,000  -  - 
ค่าธรรมเนียมในการจดัการเงินกูย้ืมรอตดัตาม

วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (948,229) 
 

(999,092)  -  - 
หกั ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนด

ช าระภายใน 1 ปี (37,022,134) 
 
(16,052,745)  -  - 

สุทธ ิ 182,103,265  187,548,163  -  - 

บริษทัยอ่ยทางออ้ม 

เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2561 บริษทัฯไดท้  าสัญญากูย้ืมเงินจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง วงเงิน 210 ลา้นบาท เพื่อ
น ามาช าระค่าซ้ือโครงการพลงังานไฟฟ้าแสงอาทิตยจ์ากบริษทัแห่งหน่ึง โดยเงินกูย้ืมดงักล่าวมีค่าธรรม เนียมในการ
จดัการกูย้ืมอตัราร้อยละ 0.5 ของเงินกู ้และอตัราดอกเบ้ีย 5 ปีแรก คิดร้อยละ MLR-1.50 ต่อปี  ปีถดัไปคิดอกเบ้ียร้อยละ  
MLR-1.25 ต่อปี ก าหนดให้ช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน ส าหรับเงินตน้ก าหนดให้ช าระเป็นงวดรายเดือน จ านวน 143 งวด 
เร่ิมงวดแรก เดือนกนัยายน 2561 ดว้ยจ านวนเงินท่ีแตกต่างกนัโดยงวดท่ี 1 ถึง งวดท่ี 24 งวดละ 1.35 ลา้นบาท , งวดท่ี 25 
ถึง งวดท่ี 60 งวดละ 1.40 ลา้นบาท , งวดท่ี 61 ถึง งวดท่ี 108 งวดละ 1.50 ลา้นบาท , งวดท่ี 109 ถึง งวดท่ี 142 งวดละ 
1.50 ลา้นบาท และงวดท่ี 143 ช าระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด  เงินกูยื้มดงักล่าวค ้าประกนัโดยส่ิงปลูกสร้าง ชุดผลิตไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ และสิทธ์ิเหนือท่ีดินในโครงการพลงังานแสงอาทิตย ์เงินฝากธนาคารและหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิของ
บริษทัที่ถือโดยบริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 
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เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2562 บริษทัฯได้ท าสัญญากูย้ืมเงินจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง วงเงิน 180 ล้านบาท เพื่อ
น าไปใชส้นบัสนุนโครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 5 เมกะวตัต ์ประเภทโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้ง
บนพ้ืนดิน โดยเงินกูย้ืมดงักล่าวมีค่าธรรมเนียมในการจดัการกูย้ืมอตัรา 0.25 ของเงินกูแ้ละคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
BBL's  MLR-2.15 ต่อปี  ซ่ึงในวนัท าสัญญา BBL's  MLR เท่ากบัร้อยละ 6.25 ต่อปี ก าหนดให้ช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 
ส าหรับเงินตน้ก าหนดใหช้ าระภายใน 10 ปี นบัแต่วนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรกงวด (ณ วนัท่ีในสัญญายงัไม่เบิกเงินกู)้ ให้จ่ายเงิน
ตน้เป็นงวดรายเดือน จ านวน 120 งวด เร่ิมงวดแรกในเดือนท่ีเบิกเงินกูโ้ดย งวดท่ี 1 ถึง งวดท่ี 119 งวดละ 1.84 ลา้นบาท  
งวดท่ี 120 ช าระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด เงินกูยื้มดงักล่าวค ้าประกนัโดยส่ิงปลูกสร้างชุดผลิตไฟฟ้าและอุปกรณ์ และสิทธ์ิ
เหนือท่ีดินในโครงการพลงังานแสงอาทิตย ์(หมายเหตุ 6) หุ้นท่ีบริษทัออกและจ าหน่ายทั้งหมดจ านวน 750,000 หุ้น   
เงินฝากธนาคารและสิทธิในการรับเงินตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและค ้าประกนัโดยบริษทัใหญ่ 

21. ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 

บริษทัฯ จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบ าเหน็จ ตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน  
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ผลประโยชน์พนกังานตน้ปี 1,538,328  1,450,083  1,527,772  1,442,442 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 360,116  408,892  344,983  406,233 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 32,794  37,893  31,955  37,636 

บวก ตน้ทุนบริการในอดีตจากการ        

      เปล่ียนแปลงผลประโยชน์ 85,099  -  63,742  - 

หกั ผลต่างจากการประมาณการตามหลกั        

       คณิตศาสตร์ประกนัภยั (109,356)  -  (99,971)  - 

       ลดลงจากพนกังานลาออก -  (358,540)  -  (358,539) 

       เงินชดเชยกรณีเลิกจา้ง (766,500)  -  (766,500)  - 

ภำระผลประโยชน์พนักงำนที่บันทึก        

  ไว้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 1,140,481  1,538,328  1,101,981  1,527,772 
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ขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัประมาณการ รายการประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

อตัราคิดลด (ร้อยละ) 2.44 – 3.28  2.81  2.44  3.36 

อตัราการขึ้นเงินเดือน (ร้อยละ) 3 - 6  3  3 - 6  5 

อายคุรบเกษียณ (ปี) 60  60  60  60 

จ านวนพนกังาน (คน) 46  42  33  40 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่อาจเป็นไป

ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอื่นๆคงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์

พนักงานท่ีก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 31     
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2561 

อัตรำคิดลด        

(เปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.50) -  (58,804)  -  (57,692) 

(เปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1) 114,047  -  106,415  - 

(เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 0.50) -  63,416  -  62,109 

(เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 1) (134,853)  -  (125,041)  - 

อัตรำกำรขึน้เงินเดือนในอนำคต        

(เปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.50) -  -  -  - 

(เปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1) (150,689)  130,248  (140,259)  127,484 

(เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 0.50) -  -  -  - 

(เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 1) 128,926  (114,230)  120,761  (112,183) 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 31     
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2561 

อัตรำกำรหมนุเวียนพนกังำน        

(เปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10) 89,967  -  82,092  - 

(เปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20) -  (96,681)  -  (95,846) 

(เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 10) (104,227)  -  (93,996)  - 

(เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 20) -  119,148  -  114,762 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.21.2 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะบนัทึกผลกระทบจากพระราชบญัญติั

คุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่เม่ือมีการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เม่ือมีผลบงัคบัใชบ้ริษทั และบริษทัยอ่ยคาดว่าจะมี

การตั้งส ารองผลประโยชน์พนกังานท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ิมขึ้น เป็นจ านวน 1.91 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ จ านวน 1.90 ลา้นบาท) 

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

กรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัรา

สุดทา้ย 400 วนั นั้นไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยกฎหมายดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่

วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน บริษทับนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ้่ายทนัที

ในงบก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีจ านวน 0.06 ลา้นบาท 

22. รำยกำรบัญชีกับกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บริษทัฯ มีรายการบญัชีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอย่างมีสาระส าคญั กิจการเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการมีผูถื้อหุ้นและ/
หรือกรรมการกลุ่มเดียวกนั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของบริษทัฯ ส่วนหน่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั ดงันั้นงบการเงินไดร้วมผลของรายการดงักล่าว โดยใช้นโยบายก าหนดรายการท่ีเป็นปกติทางธุรกิจกบักิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเช่นเดียวกบัที่คิดกบัลูกคา้รายอื่น 

กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั บริษทัยอ่ยและกรรมการร่วมกนั 

บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั บริษทัยอ่ยและกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั เป็นบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ี 19 กนัยายน 2562  

บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จ ากดั บริษทัยอ่ยทั้งทางตรง ทางออ้มและกรรมการร่วมกนั 
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กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั เมทลิงค ์อินโฟ จ ากดั ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิในบริษทัยอ่ยทางออ้ม 

บริษทั เวนตุส โซลาร์ จ ากดั บริษทัยอ่ยทางออ้มและกรรมการร่วมกนั 

บริษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิในบริษทัยอ่ยทางออ้ม 

บริษทั นอร์ติส เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั ผูถื้อหุ้นในบริษทัยอ่ยทางออ้ม 

นายพิชิต วิริยะเมตตากุล ผูถื้อหุ้นใหญ่ 

บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุ้น 

บริษทัฯ มีนโยบายการก าหนดราคา ดงัน้ี 

ลักษณะรำยกำรค้ำ นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

รายไดค้่าเช่าและบริการ ใชร้าคาตามสัญญาท่ีตกลงกนั 

เงินให้กูย้ืม อตัราร้อยละ 4 - 7 ต่อปี 

เงินกูย้ืม อตัราร้อยละ 3 - 5 ต่อปี 

รายการบัญชีท่ี เป็นสาระส าคัญระหว่างบริษัทฯ  กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2562 และ 2561 
ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ลูกหนีก้ำรค้ำ        
     บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั     340,000  100,000 
     บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จ ากดั     53,500  - 
รวม     393,500  100,000 

        
ลูกหนีห้มนุเวียนอ่ืน        
     บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั     -  815,068 
รวม     -  815,068 
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  (หน่วย : บาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ        
     บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั     53,500  53,500 
     บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั     -  1,924,364 
รวม     53,000  1,977,864 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
 

เพ่ิมขึ้น  ลดลง 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
บริษัท เอสเค วัน เพำเวอร์ จ ำกัด        

เงินให้กูยื้มระยะส้ัน 13,500,000  19,000,000  (2,500,000)  30,000,000 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 20,342  860,890  (881,232)  - 

รวม 13,520,342  19,860,890  (3,381,232)  30,000,000 

บริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด        
เงินให้กูยื้มระยะส้ัน 90,000,000  -  -  90,000,000 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 2,391,781  4,500,000  (2,009,589)  4,882,192 

รวม 92,391,781  4,500,000  (2,009,589)  94,882,192 

บริษัท เวนตุส โซลำร์ จ ำกัด        
เงินให้กูยื้มระยะส้ัน 195,000,000  -  (64,500,000)  130,500,000 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 745,274  7,829,322  (8,574,596)  - 

รวม 195,745,274  7,829,322  (73,074,596)  130,500,000 

บริษัท เจ.อี โซล่ำร์ ลพบุรี จ ำกัด        
ดอกเบ้ียคา้งรับ 64,973  -  (64,973)  - 

รวม 65,973  -  (64,973)  - 

        
        
        



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
 

เพ่ิมขึ้น  ลดลง 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด        

เงินให้กูยื้มระยะส้ัน -  32,000,000  (8,500,000)  23,500,000 
ดอกเบ้ียคา้งรับ -  1,288,356  (985,548)  302,808 
เงินกูยื้มระยะส้ัน 18,000,000  -  (18,000,000)  - 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 228,575  17,753  (246,328)  - 

รวม 18,228,575  33,306,109  (27,731,876)  23,802,808 

บริษัท เมทลิงค์ อินโฟ จ ำกัด        
เงินให้กูยื้มระยะส้ัน -  20,400,000  -  20,400,000 
ดอกเบ้ียคา้งรับ -  2,708,114  -  2,708,114 

รวม -  23,108,114  -  23,108,114 

นำยพชิิต วิริยะเมตตำกุล        
เงินกูยื้มระยะส้ัน 40,000,000  27,000,000  (67,000,000)  - 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 161,507  306,247  (467,754)  - 

รวม 40,161,507  27,306,247  (67,467,754)  - 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
 

เพ่ิมขึ้น  ลดลง 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
บริษัท เมทลิงค์ อินโฟ จ ำกัด        

เงินให้กูย้ืมระยะส้ัน 30,600,000  20,400,000  -  51,000,000 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,920,171  6,770,285  -  8,690,456 

รวม 32,520,171  27,170,285  -  59,690,456 

บริษัท แอสโทรเนอร์จี โซลำร์ (ไทยแลนด์ )   
      จ ำกัด 

  
 

 
 

  

เงินให้กูยื้มระยะส้ัน 38,250,300  -  -  38,250,300 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 534,456  2,446,971  -  2,981,427 

รวม  38,784,756  2,446,971  -  41,231,727 



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
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รายได้และค่าใช้จ่ายกับกิจการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีสาระส าคญัรวมอยู่ ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
ส าหรับปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 
บริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด        

รายได-้ค่าเช่า -  -  240,000  234,000 
รายได-้ค่าบริการ -  -  -  100,000 
ค่าใชจ้่าย-ค่าบริการ -  -  600,000  - 
ดอกเบ้ียรับ -  -  4,500,000  2,391,781 

บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด        

รายได-้ค่าเช่า -  -  240,000  240,000 
รายได-้ค่าบริการ -  -  1,121,495  1,121,495 
ดอกเบ้ียรับ -  -  1,288,356  - 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  17,753  323,096 

บริษัท เจ.อี โซล่ำร์ ลพบุรี จ ำกัด        

รายได-้ค่าเช่า -  -  -  38,734,001 
รายได-้ค่าบริการ -  -  -  600,000 
ดอกเบ้ียรับ -  -  -  1,739,660 

บริษัท เอสเค วัน เพำเวอร์ จ ำกัด        

รายได-้ค่าเช่า -  -  240,000  - 
รายได-้ค่าบริการ -  -  600,000  - 
ดอกเบ้ียรับ -  -  860,890  2,204,342 

บริษัท เวนตุส โซลำร์ จ ำกัด        

รายได-้ค่าเช่า -  -  240,000  - 
ดอกเบ้ียรับ -  -  7,829,322  2,486,281 
        
        



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 

 
(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ        (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ 
               (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )                                                              (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )  53 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
ส าหรับปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

นำยพชิิต  วิริยะเมตตำกุล        

ดอกเบ้ียจ่าย -  -  306,247  657,123 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร        

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 9,642,500  10,581,769  5,742,500  10,581,769 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน -  -  -  - 

รวม 9,642,500  10,581,769  5,742,500  10,581,769 
 

23. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 

ค่าใชจ้่ายตามลกัษณะ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
การเปล่ียนแปลงในตน้ทุนโครงการ

อสังหาริมทรัพย ์ 1,179,632 
 

61,930,063  1,179,632  1,131,087 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 36,788,602  24,955,088  11,124,775  9,222,803 
หน้ีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) (140,000)  (18,991,195)  (140,000)  - 
(โอนกลบั)ขาดทุนจากการลดมูลค่าตน้ทนุ

โครงการอสังหาริมทรัพย ์ - 
 

608,737  -  608,737 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 9,642,500  10,581,769  5,742,500  10,581,769 
ค่าใชจ้่ายพนกังาน 19,639,096  20,704,445  14,968,099  17,318,129 
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 397,214  2,725,184  46,497  46,134 

 

 



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 

 
(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ        (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ 
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24. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
ก าไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญั

ของบริษทั 4,012,717 
 

(2,580,639)  951,958  (11,193,518) 
จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  818,024,729  818,024,729  818,024,729  818,024,729 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท:หุ้น) 0.005  (0.003)  0.001  (0.014) 

25. ทุนเรือนหุ้น 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 8/2561 เม่ือวนัท่ี  21 มิถุนายน 2561 ท่ีประชุมมีมติลดทุนและแก้ไข
เพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้ทุนจดทะเบียนเป็น 818,024,729 บาท จ านวน 818,024,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 
โดยมีผูน้ าใบส าคญัแสดงสิทธิมาซ้ือหุ้นสามญัในไตรมาส 2/2561 จ านวน 103.00 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดด้ าเนินการไปจด
ทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2561 

ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2561 ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทใ์หล้ดทนุจด
ทะเบียนจาก 125 ลา้นบาท ( 125,000 หุ้น ) เป็นทุนจดทะเบียน 45 ลา้นบาท (45,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 1,000 บาท ) โดย
ลดทุนจดทะเบียน จ านวน 80 ลา้นบาท (80,000 หุ้น) บริษทัย่อยไดน้ ามติลดทุนไปจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้  
เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2562 

ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดจ้ดทะเบียน
เพ่ิมทุนโดยการออกหุ้นสามญั จ านวน 8.5 ลา้นหุ้น  มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (จ านวน 85 ลา้นบาท) ท าให้ทุนจดทะเบียน 
เพ่ิมเป็นจ านวน 135 ลา้นบาท และน ามติเพ่ิมทุนไปจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 
โดยไดเ้รียกช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนบางส่วนหุ้นละ 3 บาท และนอกจากน้ียงัไดเ้รียกช าระค่าหุ้นของทุนจดทะเบียนเดิมให้
เตม็มูลค่าหุ้นอีกจ านวน 15 ลา้นบาท (4 ลา้นหุ้น จ านวนหุ้นละ 3.75 บาท) 

 

 

 

 



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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26. กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วน
งานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยคือ กรรมการผูจ้ดัการของบริษทั 

บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีรายไดห้ลกัจาก 3 ประเภทธุรกิจ โดยขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามประเภทธุรกิจ ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 

ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์  ธุรกิจให้เช่าและบริการ  
ธุรกิจผลิตพลงังานจาก

แสงอาทิตย ์  รวม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 11.63  82.29  14.59  8.73  89.38  40.57  115.60  131.59 
หกั ตน้ทุนขายและบริการ (8.75)  (61.45)  (10.05)  (9.67)  (40.84)  (19.09)  (59.64)  (90.21) 
ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 2.88  20.84  4.54  (0.94)  48.54  21.48  55.96  41.38 

รายไดอ้ื่น             14.20  11.31 
โอนกลบัจากการลดมูลค่าตน้ทุน  
   อสังหาริมทรัพย ์             -  (0.61) 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย             (3.09)  (16.50) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร             (43.03)  (47.70) 
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน             -  - 
หน้ีสงสัยจะสูญ             0.14  19.00 
ตน้ทุนทางการเงิน             (11.68)  (4.83) 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้             (0.07)  (0.79) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ             12.43  1.26 



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 

 
(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ         (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ 
               (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )                                                             (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )   57 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 

ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์  ธุรกิจให้เช่าและบริการ  
ธุรกิจผลิตพลงังานจาก

แสงอาทิตย ์  รวม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 1.36  1.34  17.28  10.99  8.82  1.55  27.46  13.88 
หกั ตน้ทุนขายและบริการ (1.20)  (1.13)  (9.87)  (9.07)  (3.15)  (1.17)  (14.22)  (11.37) 
ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 0.16  0.21  7.41  1.92  5.67  0.38  13.24  2.51 

รายไดอ้ื่น             19.42  13.40 
โอนกลบั(ขาดทนุ)จากการดอ้ยค่าเงินลงทุน             4.85  18.38 
โอนกลบัจากการลดมูลค่าตน้ทุน  
   อสังหาริมทรัพย ์             -  (0.61) 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย             (0.66)  (0.85) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร             (34.25)  (43.00) 
ตน้ทุนทางการเงิน             (1.65)  (1.02) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ             0.95  (11.19) 



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 

 
(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ         (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ 
               (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )                                                             (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )   58 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯ ไดแ้สดงสินทรัพยจ์ าแนกตามส่วนงาน แยกตามประเภทธุรกิจ โดยท่ีรายละเอียด ดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 

ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์  ธุรกิจให้เช่าและบริการ  
ธุรกิจผลิตพลงังานจาก

แสงอาทิตย ์  รวม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
สินทรัพยถ์าวร 38.79  45.06  -  -  595.03  634.53  633.82  679.59 
สินทรัพยถ์าวร-ให้เช่า -  -  121.84  110.68  -  -  121.84  110.68 
สินทรัพยอ์ื่น -  -  -  -  -  -  324.04  340.51 
สินทรัพยร์วม 38.79  45.06  121.84  110.68  595.03  634.53  1,079.70  1,130.78 

 

 

 

 

 

 



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 

 
(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ         (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ 
               (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )                                                             (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )   59 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์  ธุรกิจให้เช่าและบริการ  
ธุรกิจผลิตพลงังานจาก

แสงอาทิตย ์  รวม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
สินทรัพยถ์าวร 38.78  45.01  -  -  41.34  56.28  80.12  101.29 
สินทรัพยถ์าวร-ให้เช่า -  -  121.84  110.68  -  -  121.84  110.68 
สินทรัพยอ์ื่น -  -  -  -  -  -  547.46  602.51 
สินทรัพยร์วม 38.78  45.01  121.84  110.68  41.34  56.28  749.42  814.48 

 

 

 

 



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 

 
(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ        (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ 
               (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )                                                              (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )  60 
 

27. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย และจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามสัญญา 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งก าไรหรือเพื่อการคา้ 

ควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบีย้ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเงินกูยื้มและเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินในอตัราดอกเบ้ียลอยตวั ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงขึ้นลงตาม 
สภาวะตลาดและอาจก่อให้เกิดความเส่ียงอตัราดอกเบ้ียสูงขึ้น ขอ้มูลเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ    
ขอ้ 20 ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบับริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนั อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากบริษทัฯ และบริษทัย่อยมีเงินกูยื้มเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี  ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่มี
ความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียดงักล่าว 

มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้นทำงกำรเงิน 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยใชวิ้ธีและขอ้สมมติฐานดงัต่อไปน้ี ในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

-  เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะยาว แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามจ านวนเงินท่ีแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

-  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน   แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามจ านวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

-  เงินให้กูย้ืม แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามจ านวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินตามจ านวนเงินท่ีแสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

-  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน มูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ แสดงตามจ านวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

-  เงินกู้ยืมระยะส้ันและเงินกู้ยืมระยะยาว  ซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว และบางส่วนมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี  ท่ีมีอัตรา
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาดเงินปัจจุบนั ราคาตามบญัชีมีจ านวนเท่ากบัมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ 

 

 

 

 

 



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 

 
(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ        (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ 
               (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )                                                              (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )  61 
 

28. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัฯ และบริษทัย่อย คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ี
เหมาะสมและการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนสรุปไดด้งัน้ี 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทนุ 0.27  0.32  0.01  0.10 

29. สิทธิประโยชน์จำกกำรได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุน 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยทางออ้ม 2 แห่งไดรั้บสิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการส่งเสริม
การลงทุน ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์จ านวน 3 ฉบบัโดยไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรดงัน้ี 

         - ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั  

         - ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล ส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้รับจากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็น
ระยะเวลา 8 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น กรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาท่ี
ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล กิจการจะไดรั้บอนุญาตให้น าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้น ไปหัก
ออกจากก าไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นภายหลงัระยะเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่
วนัพน้ก าหนดเวลานั้น 

ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงลงทุนอยา่งเคร่งครัด 

เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัย่อยไดรั้บหนงัสือแจง้อนุมติัให้โอนกิจการพร้อมสิทธิประโยชน์จากการไดรั้บบตัร
ส่งเสริมการลงทุน ให้แก่ผูรั้บโอน (บริษทัใหญ่) โดยไดรั้บการอนุมติัการโอนสิทธิดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ี 21 มกราคม 2562 

 

 

 

 

 

 



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 

 
(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ        (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ 
               (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )                                                              (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )  62 
 

บริษทัฯ มีรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายท่ีไดรั้บจากการส่งเสริมการลงทุน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มี
ดงัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม 
  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 
 

ท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริม   

ท่ีไม่ไดก้ารรับ
ส่งเสริม  

รวม 
 

รายไดจ้ากการขายและบริการ  89,381,002  26,222,591  115,603,593 
รายไดอ้ื่น  124,135  14,211,412  14,335,547 
รวมรำยได้  89,505,137  40,434,003  129,939,140 
ตน้ทุนขาย  40,260,547  20,762,989  61,023,536 
คา่ใชจ้่ายในการขายและบริหาร  14,511,707  30,227,400  44,739,107 
ตน้ทุนทางการเงิน  19,054,614  (7,376,232)  11,678,382 
รวมค่ำใช้จ่ำย  73,826,868  43,614,157  117,441,025 

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้  15,678,269  (3,180,154)  12,498,115 

 

  (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม 
  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 
 

ท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริม   

ท่ีไม่ไดก้ารรับ
ส่งเสริม  

รวม 
 

รายไดจ้ากการขายและบริการ  75,612,066  55,970,940  131,583,006 
รายไดอ้ื่น  4,395  30,301,101  30,305,496 
รวมรำยได้  75,616,461  86,272,041  161,888,502 
ตน้ทุนขาย  31,903,861  58,909,691  90,813,552 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร  4,162,214  60,039,509  64,201,723 
ตน้ทุนทางการเงิน  10,783,291  (5,958,199)  4,825,092 
รวมค่ำใช้จ่ำย  46,849,366  112,991,001  159,840,367 

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้  28,767,095  (26,718,960)  2,048,135 

 

 



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 

 
(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ        (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ 
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30. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกิดขึน้ 

ภำระผูกพนั 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ภายใน 1 ปี 7,377,656  6,368,758  2,037,656  1,768,758 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 6,293,136  7,906,604  658,136  1,211,604 
รวม 13,670,792  14,275,362  2,695,792  2,980,362 

บริษทัฯ และบริษทัย่อย ไดท้  าสัญญากบัคู่สัญญาหลายรายเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงสิทธิในการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตยด์งัน้ี  

บริษทั 

เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2561 บริษทัฯ ไดท้  าขอ้ตกลง 3 ฝ่ายระหว่างบริษทัฯ (ผูรั้บโอน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(คู่สัญญา) 
และบริษทัยอ่ย (ผูโ้อน) แกไ้ขเพ่ิมเติมในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าส าหรับซ้ือไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์
ติดตั้งบนหลงัคาเพ่ือโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาทั้งหมดให้แก่บริษทัฯ และเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 บริษทัฯ ได้
ซ้ือสินทรัพยโ์ครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยจ์ากบริษทัใหญ่ในราคาตามบญัชีสุทธิ 38.74 ลา้นบาท  
ตามหมายเหตุ 13 เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2562 และไดรั้บการอนุมติัให้โอนสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการส่งเสริมการ
ลงทุนให้แก่บริษทัใหญ่ ตามหมายเหตุ 29 ในการโอนโครงการดงักล่าว บริษทัฯ ไดน้ าหน้ีคา้งช าระท่ีมีต่อกนัจากการซ้ือ
โครงการท่ีเคยเกิดขึ้นในงวด 2560 ตามหมายเหตุ 10 ให้ถือเป็นการช าระค่าซ้ือสินทรัพยใ์นโครงการท่ีเกิดขึ้นบางส่วนท่ี
เหลือบนัทึกเป็นเจา้หน้ี บริษทัยอ่ยจ านวน 1.92 ลา้นบาทไวใ้นงบการเงิน 

บริษทัยอ่ย 

ในปี 2560 บริษทัยอ่ยไดซ้ื้อกิจการพลงังานแสงอาทิตยจ์ากกลุ่มกิจการแห่งหน่ึงและซ้ือหุ้นในบริษทัยอ่ยในกลุ่มเดียวกนั
ท่ีไดรั้บสิทธ์จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามสัญญาเลขท่ี    
PV-PEA 0065/2556 ลงวนัท่ี 6 กนัยายน 2556 ท่ี กฟภ. รับซ้ือพลงังานไฟฟ้า 995 กิโลวตัต์ ระยะเวลา 25 ปี เร่ิมตั้งแต่
วนัท่ี 30 ธันวาคม 2556 ถึง วนัท่ี 30 ธันวาคม 2581 ดว้ยอตัราท่ีก าหนดไวต้ามปริมาณการผลิตซ่ึงเป็นอตัรา 6.16 บาทต่อ
หน่วย ในเดือนพฤศจิกายน 2561 บริษทัยอ่ยไดข้ายโครงการพลงังานไฟฟ้าให้แก่บริษทัฯ พร้อมสิทธิต่างๆ บริษทัฯ จึงมี
ขอ้ผกูพนัต่อคู่สัญญาแทนบริษทัยอ่ยต่อไปตามท่ีกล่าวในวรรคขา้งตน้ 
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บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ี 1  

- บริษทัฯ ไดท้  าขอ้ตกลงแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าส าหรับการรับซ้ือไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
กบับริษทัแห่งหน่ึงท่ีไดรั้บสิทธ์ิกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อรับโอนสิทธิในการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าตาม
เง่ือนไขเดิมท่ีผูโ้อนไดท้ าไวก้บัการไฟฟ้าระยะเวลาโครงการ 25 ปี 

- บริษทัฯ ไดท้  าสัญญาให้เป็นผูส้นบัสนุนโครงการ ด าเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้ง
บนพ้ืนดินเพ่ือใช้สิทธ์ิจากเจา้ของโครงการ โดยบริษทัฯ จะตอ้งจ่ายค่าสนับสนุนโครงการให้เจา้ของโครงการรายปี       
ปีละ 3.3 ลา้นบาท โดยช าระภายหลงัท่ีผูส้นบัสนุนโครงการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าครบ 1 ปี  (ก าหนดช าระค่าใชสิ้ทธิโดย
แบ่งจ่ายเป็นรายเดือน) บริษทัฯ มีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายเงินสนับสนุนจนส้ินสุดสัญญา (เดือน เมษายน 2584) จ านวนเงิน
ทั้งส้ิน 76.45 ลา้นบาท 

บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ี 2 

- บริษัทฯ ได้ท าสัญญากับคู่สัญญาหลายรายเก่ียวกับการได้มาซ่ึงสิทธิในการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตยด์งัน้ี 

วนัท่ี 20 มกราคม 2560 ท าสัญญาเพ่ือซ้ือโครงการไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพ้ืนดินตั้งอยู่ในสหกรณ์
โคนมปากช่องจากบริษทัที่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงซ่ึงไดรั้บสิทธ์ิในการขายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่า
ซ้ือขาย จ านวน 294.99 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัฯ ไดท้  าขอ้ตกลงเพ่ิมเติมเพ่ือรับโอนสิทธิในสัญญา
ซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจากคู่สัญญาเดิม ตามสัญญาการซ้ือขายไฟฟ้าเลขท่ี PVF2-PEA-018/2559 ใน
ปริมาณรับซ้ือพลงังานไฟฟ้าสูงสุด 5.0 เมกะวตัต ์โดยก าหนดวนัจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์ ภายในวนัท่ี 30 เมษายน
2560 มีระยะเวลา 25 ปี  

เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2560 บริษทัฯ ไดท้  าสัญญาร่วมพฒันาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยก์บัสหกรณ์โคนม
ปากช่อง จ ากดั ซ่ึงเจา้ของโครงการเป็นฝ่ายจดัหาท่ีดินส าหรับเป็นท่ีตั้งของโครงการ ส่วนบริษทัฯ เป็นผูส้นับสนุน
โครงการและท าสัญญากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และด าเนินการขอใบอนุญาตและอื่นๆ โดยแบ่งปันผลประโยชน์ตาม
ขอ้ตกลงในสัญญา 

เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2561 บริษทัฯ และสหกรณ์โคนม ไดร่้วมกนัท าสัญญาเพื่อเช่าท่ีดินกบัเจา้ท่ีดินรายหน่ึงเพื่อใชเ้ป็น
ท่ีตั้ งโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าเร่ิมตั้ งแต่วันท่ี  1 ธันวาคม 2559 ถึงวันท่ี  1 ธันวาคม 2584 (ฉบับเดิมลงวันท่ี                 
14 กรกฎาคม 2559) ระยะเวลาการเช่า 25 ปี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ค่าเช่ารวม 38.40 ลา้นบาทโดยสหกรณ์ฯ เป็นผู ้
จ่ายช าระจ านวน 26.40 ลา้นบาท ช าระเป็นรายเดือนเดือนละ 88,008 บาท ส่วนบริษทัฯ ตอ้งจ่ายช าระ จ านวนเงินรวม 
12.00 ลา้นบาท แบ่งช าระเป็นเดือนๆละ 40,008 บาท  
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บริษทัฯ มีภาระตอ้งจ่ายค่าเช่าในอนาคตจนส้ินสุดสัญญา สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 
     ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ภายใน 1 ปี     480,096  480,096 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี     1,920,384  1,920,384 
มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป     8,121,624  8,601,720 

หนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ2561 บริษทัยอ่ยสองแห่งมีวงเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ซ่ึงค ้า
ประกนัโดยหุ้นบุริมสิทธิ 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

วงเงินสินเช่ือ        
-วงเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 166.60  -  -  - 

31. คดีควำม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดถู้กฟ้องร้องในคดีต่าง ๆ ท่ีมีสาระส าคญัดงัน้ี 

บริษทั 

31.1. บริษทัฯ มีคดีฟ้องร้องจากอดีตพนกังาน 1 ราย จ านวนเงินรวม 2.00 ลา้นบาท ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างพิจารณาของศาล 

31.2. บริษทัฯ ไดฟ้้องร้องเรียกค่าเสียหายจากคู่สัญญาเพื่อเรียกคืนเงินประกนั หมายเหตุ 6 และเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2559 
บริษัทฯ ได้ถูกคู่สัญญาดังกล่าวฟ้องกลับเรียกร้องค่าเสียหาย จ านวน 50 ล้านบาท ปัจจุบันคดีความอยู่ระหว่าง
พิจารณาคดี 

31.3. บริษทัฯ ถูกผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงฟ้องเรียกร้องเงินค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือ จ านวน 5 ลา้นบาท  ท่ีบริษทัฯ หัก
ไวส้ าหรับการประกนัความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายส าหรับโครงการอาคารชุดท่ีบริษทัฯ ไดม้าจากการซ้ือหุ้นทั้งหมดใน
บริษทัยอ่ย ปัจจุบนับริษทัฯ คดีความถึงท่ีส้ินสุดแลว้ และทางบริษทัฯไดช้ าระหน้ีครบถว้นเรียบร้อย 

 

 



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ        (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ 
               (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล  )                                                              (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )  66 
 

32. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำบัญชี 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2563 บริษทัไดมี้การประชุมเร่ืองการ
ปรับโครงสร้างของผูถื้อหุ้นในกลุ่มบริษทัยอ่ยทางออ้ม โดยเสนอให้บริษทั เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั จ าหน่ายหุ้นสามญั
และโอนสิทธิการจ าน าในหุ้นบุริมสิทธิของบริษทัย่อยทางออ้มทั้งหมดให้แก่บริษทั โดยท่ีประชุมรับทราบและได้
น าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัในการประชุมคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 
2563 โดยท่ีประชุมมีมติอนุมติัตามท่ีเสนอ 

33. กำรอนุมตัิงบกำรเงนิ 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2563 


