บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายงานการสอบทานและข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการ
บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรั บงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย และได้สอบทานข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน)
ด้วยเช่ นกัน ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิ จการเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
เหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของกิ จการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบและวิธีการ
สอบทานอื่ น การสอบทานนี้ มี ขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ข า้ พเจ้าไม่
สามารถได้ความเชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่ มีนัยสําคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่
แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้อสรุป

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่ เป็ นเหตุให้เชื่ อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงิ นระหว่างกาล ในสาระสํ าคัญจากการสอบทานของ
ข้าพเจ้า
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 2.3 เนื่องด้วยผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ทําข้อมูลทางการเงินระหว่าง
กาลสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มี นาคม 2563 โดยเลือกนําแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการ
ผ่อนปรนชัว่ คราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี มาถือปฏิบตั ิ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้ให้ขอ้ สรุ ปอย่าง
มีเงื่อนไขต่อกรณี น้ ีแต่อย่างใด
*****/2

2

เรื่ องอื่น

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่
แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่น ซึ่ งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลง
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นอกจากนี้งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวม และงบกระแสเงิ น สดรวมของบริ ษ ทั กรี น รี ซ อร์ ส เซส จํากัด (มหาชน) และบริ ษ ัท ย่อย และงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการของบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีอื่น โดยให้ขอ้ สรุ ปอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่
10 พฤษภาคม 2562

(นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10769
บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิ ติ จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 11 พฤษภาคม 2563

"ยังไม่ ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
3
บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
สินทรัพย์
พันบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
หมายเหตุ มีนาคม 2563 ธันวาคม 2562
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
ลูกหนี้ เงินมัดจาและเงินประกันโครงการ
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะยาว
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2563 ธันวาคม 2562

10,300

9,299

6,121

3,608

6.4, 7
7
8
9

10,573
54,725
102,161
70
177,829

9,215
52,725
102,589
425
174,253

11,983
7,528
22,433
61
48,126

8,287
6,642
23,027
368
41,932

11

46,939
8,041
-

8,041
46,939

46,939
256,311
-

164,162
46,939

89,250
4,239
120,669
591,184
51,399
34,210
122
826
946,879
1,124,708

89,250
4,602
121,840
599,340
34,480
122
831
905,445
1,079,698

252,387
120,669
78,580
644
14
12
755,556
803,682

294,400
121,840
80,115
16
13
707,485
749,417

10
11
6.4
12
13
14
15
16

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ ได้ตรวจสอบ"
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4
บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
หมายเหตุ มีนาคม 2563 ธันวาคม 2562
หนี้ สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
6.4, 17
กิจการอื่น
17
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้ อจะขายและให้เช่า
ส่ วนของหนี้ สินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินระยะยาว
18
หนี้ สินตามสัญญาเช่า
19
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
6.4
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
18
หนี้ สินตามสัญญาเช่า
19
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์
พนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2563 ธันวาคม 2562

8,629
2,548

7,905
1,961

41,729
4,126
1,147

54
3,931
575

37,639
1,499
50,315

37,022
153
47,041

155
31,519
78,676

153
4,713

172,361
49,711

182,103
339

300

339

1,242
223,314
273,629

1,140
183,582
230,623

1,204
1,504
80,180

1,102
1,441
6,154

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
5
บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
หมายเหตุ มีนาคม 2563 ธันวาคม 2562
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 818,024,729 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ ้นสามัญ 818,024,729 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น
กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมหนี้ สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2563 ธันวาคม 2562

818,025

818,025

818,025

818,025

818,025
624,226

818,025
624,226

818,025
624,226

818,025
624,226

9,834
(699,837)
(1,738)
750,510
100,569
851,079
1,124,708

9,834
(698,661)
(1,738)
751,686
97,389
849,075
1,079,698

9,834
(728,583)
723,502
723,502
803,682

9,834
(708,822)
743,263
743,263
749,417

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
6
บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2563
พันบาท
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้คา่ เช่าและบริ การ
รายได้จากการจาหน่ายกระแสไฟฟ้า
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนค่าเช่าและบริ การ
ต้นทุนจาหน่ายกระแสไฟฟ้า
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

6.3
6.3

6.3

6.3

งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

690
2,695
24,068
1,780
29,233

4,255
3,486
23,884
1,179
32,804

690
3,541
2,292
3,732
10,255

615
3,486
2,339
3,844
10,284

595
2,177
9,463
712
9,329
22,276

3,631
2,900
9,337
1,342
10,191
27,401

595
2,107
756
521
7,209
11,188

582
2,485
821
207
9,025
13,120

6,957
3,037
3,920
3,920
3,920

5,403
2,534
2,869
2,869
2,869

(933)
50
(983)
(983)
(983)

(2,836)
26
(2,862)
(2,862)
(2,862)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2563
พันบาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

การแบ่งปันกาไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

740
3,180
3,920

(1,035)
3,904
2,869

(983)
(983)

(2,862)
(2,862)

740
3,180
3,920

(1,035)
3,904
2,869

(983)
(983)

(2,862)
(2,862)

0.001

(0.001)

(0.001)

(0.003)

การแบ่งปันกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

21
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2563
พันบาท
งบการเงินรวม
ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
และชาระแล้ว

ส่วนของบริ ษทั ใหญ่
กาไร (ขาดทุน) สะสม

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

110,392
3,904
114,296

859,693
2,869
862,562

9,834
-

(698,661)
(1,916)

(1,738)
-

751,686
(1,916)

97,389
-

849,075
(1,916)

9,834
9,834

(700,577)
740
(699,837)

(1,738)
(1,738)

749,770
740
750,510

97,389
3,180
100,569

847,159
3,920
851,079

818,025
818,025

624,226
624,226

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ปรับปรุ งแล้ว
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

818,025
-

624,226
-

818,025
818,025

624,226
624,226

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

749,301
(1,035)
748,266

(702,784)
(1,035)
(703,819)

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

4

รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้

องค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
การเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ย
ของบริ ษทั ใหญ่ในบริ ษทั ย่อย
-

จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
9,834
9,834

หมายเหตุ

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มี
อานาจควบคุม

ยังไม่ได้จดั สรร

รวม
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2563

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
และชาระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

818,025
818,025

624,226
624,226

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุ งแล้ว
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

818,025
818,025
818,025

624,226
624,226
624,226

4
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พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
ทุนสารองตามกฎหมาย
9,834
(709,874)
(2,862)
9,834
(712,736)
9,834
9,834
9,834

(708,822)
(18,778)
(727,600)
(983)
(728,583)

รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
742,211
(2,862)
739,349
743,263
(18,778)
724,485
(983)
723,502
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2563
พันบาท
งบการเงินรวม
2563
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด
ปรับรายการที่กระทบกาไร (ขาดทุน) เป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
การปรับปรุ งด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
การปรับปรุ งด้วยต้นทุนทางการเงิน
การปรับปรุ งด้วยลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
การปรับปรุ งด้วยต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์
การปรับปรุ งด้วยสิ นทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
การปรับปรุ งด้วยเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
การปรับปรุ งด้วยเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้ อจะขาย
การปรับปรุ งด้วยค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจาหน่าย
การปรับปรุ งด้วยประมาณการหนี้ สินผลประโยชน์พนักงาน
การปรับปรุ งด้วยหนี้ สูญ และหนี้ สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
การปรับปรุ งด้วยขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่าย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
การปรับปรุ งอื่นด้วยรายการที่ไม่ใช่เงินสด - ตัดจาหน่าย
สิ นทรัพย์
การปรับปรุ งอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรื อการกูย้ ืม
กระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาเนิ นงาน
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนิ นงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

3,920

2,869

(983)

(2,862)

3,037

2,541

-

50

26

(5,622)
429
364

(806)
3,632
(2,356)

(3,813)
595
-

(916)
582
-

1,807
587
9,287
97
64

153
8,782
101
(30)

215
572
2,675
102
64

27
2,716
100
(30)

(144)

-

-

-

1,304
(1,541)
13,589
(70)
13,519

-

926
(3,630)
(3,227)
(61)
(3,288)

(3,746)
(4,103)
(68)
(4,171)

1
14,887
(52)
14,835

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2563
พันบาท
งบการเงินรวม
2563
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับคืนจากการลดทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กยู้ ืมแก่บุคคลอื่นหรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับชาระคืนจากเงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กยู้ ืมแก่บุคคลอื่น
หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

-

-

-

80,000

-

363

4,000

(32,000)

(120)
183
63

(279)
(1)
83

1,843
5,843

10,000
(271)
3,746
61,475

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ ืม
เงินสดจ่ายชาระหนี้ สินตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยจ่าย
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(9,183)
(363)
(3,035)
(12,581)

(44,012)
(371)
(2,541)
(46,924)

(37)
(5)
(42)

(58,000)
(371)
(26)
(58,397)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นงวด

1,001
9,299
10,300

(32,006)
53,556
21,550

2,513
3,608
6,121

(1,093)
9,003
7,910

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที่ 31 มีนาคม 2563
1. ข้อมูลทัว่ ไป
การจดทะเบียน :

บริ ษ ัท ได้จดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย ทะเบี ย น
เลขที่ 0107548000587 เมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม พ.ศ. 2548
ที่ต้ งั บริ ษทั สานักงานใหญ่ : เลขที่ 405 ซอย 13 ถนนบอนด์ส ตรี ท ตาบลบางพู ด อ าเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี
ที่ต้ งั โครงการพลังงานแสงอาทิตย์
บริ ษทั แห่งที่ 1 :
เลขที่ 242/1 หมู่ที่ 4 ตาบลพัฒนานิคม อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
บริ ษทั ย่อย แห่งที่ 1 :
เลขที่ 350-351 ตาบลคลองม่วง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
บริ ษทั ย่อย แห่งที่ 2 :
เลขที่ 304 ตาบลสระขวัญ อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ประเภทธุรกิจ :
พัฒ นาธุ ร กิ จอสั งหาริ ม ทรั พ ย์, ผลิ ต และจ าหน่ ายพลังงานไฟฟ้ าจาก
แสงอาทิตย์

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล และตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ไทย ซึ่ งได้กาหนดเพื่อเป็ นการให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาปี ที่นาเสนอครั้งล่าสุ ด
โดยเน้นการให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมที่เป็ นปั จจุบนั เกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อ
ไม่ให้ขอ้ มูลที่นาเสนอซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว งบการเงินระหว่างกาลนี้ ควรอ่านควบคู่
กับงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่าง
อื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว
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2.2 หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม
2.2.1 งบการเงินรวมได้จดั ทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย ดังนี้

ชื่อบริ ษทั

ประเภทธุรกิจ

ถือหุ้นทางตรง
บริ ษทั บริ หารสินทรัพย์ ธนทรัพย์ จากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด)

ริ เริ่ มและพัฒนาโครงการที่
เกี่ยวกับพลังงานและลงทุน
ในกิจการพลังงานไฟฟ้า
บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด
พัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จากัด
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
บริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จากัด*
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมถือโดยบริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด
บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จากัด*
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
บริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จากัด*
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

อัตราส่ วนของการถือหุ้น
(ร้อยละของจานวนหุ้นจดทะเบียน)
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ที่ต้ งั
มีนาคม 2563 ธันวาคม 2562 สานักงานใหญ่
99.99

99.99 ประเทศไทย

99.99
49.00

99.99 ประเทศไทย
19.60 ประเทศไทย

49.00

-

ประเทศไทย

-

29.40 ประเทศไทย

-

49.00 ประเทศไทย

* การเปลี่ยนแปลงตามหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 10
2.2.2 บริ ษทั จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั มีสิทธิได้รับ
หรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อานาจในการสั่ง
การกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อจานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
2.2.3 บริ ษทั นางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั มี
อานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั สิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
2.2.4 งบการเงินรวมจัดทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสาหรับรายการบัญชี ที่เหมือนกัน
หรื อเหตุการณ์ทางบัญชีที่คล้ายคลึงกัน
2.2.5 ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสาคัญได้ถูกตัด
ออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
2.2.6 ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม คือ จานวนกาไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั
ย่อยส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกาไรหรื อ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
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การรวมงบการเงินของบริษัทย่ อยที่บริษัทและบริษัทย่ อยมีสัดส่ วนการถือหุ้นน้ อยกว่ ากึง่ หนึ่ง
ฝ่ ายบริ หารได้พิจารณาว่าบริ ษทั และบริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยมี
อานาจควบคุมอานาจในบริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จากัด และบริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จากัด ถึงแม้ว่า
จะถื อ หุ้ น และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งในบริ ษ ัท ดังกล่ าว ด้วยสั ด ส่ ว นเพี ย งร้ อ ยละ 49 และร้ อ ยละ 49
ตามลาดับ เนื่ องจากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสามารถสั่งการกิจกรรมที่ สาคัญของบริ ษทั ดังกล่าวได้
นอกจากผูถ้ ือหุ ้นอื่ นในบริ ษทั ทั้ง 2 แห่ ง ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย ๆ เท่านั้น ดังนั้น จึงถือว่าบริ ษทั
ทั้ง 2 แห่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของกลุ่มกิจการและต้องนามารวมในการจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีอานาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
ในระหว่างปี บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรั บปรุ ง ซึ่ งจะมี ผลบังคับใช้ส าหรับงบ
การเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ดังกล่ าวได้รับ การปรั บ ปรุ ง หรื อ จัด ให้ มี ข้ ึ น เพื่ อให้ มี เนื้ อ หาเท่ าเที ย มกับ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการอธิ บายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหม่ดงั ต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วย มาตรฐานและ
การตีความมาตรฐาน จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก าหนดหลัก การเกี่ ย วกับ การจัด
ประเภทและการวัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ ายโดย
พิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจ
ของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงิน
โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกัน
ความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะทาให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการ
บัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง
สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาหนดหลักการของการ
รับรู ้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกาหนดให้ผู ้
เช่ ารั บ รู ้ สิ นทรั พ ย์และหนี้ สิ นส าหรั บ สั ญ ญาเช่ าทุ ก รายการที่ มีระยะเวลาในการเช่ ามากกว่า 12
เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าต่า
การบัญชีสาหรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญจากมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุน
โดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่ม
เครื่ องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาใช้โดยรับรู ้ผลกระทบ
สะสมโดยการปรั บ ปรุ งยอดยกมาของก าไรสะสม (Modified Retrospective Approach) โดยไม่
ปรั บย้อนหลังงบการเงิ นปี ก่ อนที่ แสดงเปรี ยบเที ยบ ผลกระทบสะสมจากการนามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินมาใช้เป็ นครั้งแรก ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 4
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่ อนปรนชั่ วคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี เพื่ อ
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิชาชีพบัญชี ได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราว
สาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่ องจากการ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบตั ิทาง
บัญชีในช่วงเวลาที่ยงั มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดงั กล่าว
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีดงั กล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุ เบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน
2563 และมีผลบังคับใช้สาหรับการจัดทางบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่มีรอบระยะเวลา
รายงานสิ้ นสุ ดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี
ดังต่อไปนี้
- เลือกที่จะไม่ตอ้ งนาข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information)
มาใช้วดั มูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณี ที่ใช้วิธีการอย่างง่ายใน
การวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- เลือกที่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
- เลื อ กที่ จ ะไม่ น าข้อ มู ล ที่ เกี่ ย วกับ สถานการณ์ COVID-19 ที่ อ าจจะกระทบต่ อ การ
พยากรณ์ ท างการเงิน ในอนาคตใช้ประกอบเทคนิ คการวัดมูล ค่ายุติธ รรมที่ เกี่ยวข้อง
กิจการยังปฏิ บ ัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ อง การวัดมูล ค่า
ยุติธรรม
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- เลื อกที่ จะไม่ นาข้อมู ล ที่ เกี่ย วกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ มี ความไม่แน่ นอนซึ่ งอาจ
กระทบต่อการประมาณการกาไรทางภาษีที่ จะเกิ ดขึ้นในอนาคต มาเป็ นข้อมูลในการ
ประมาณการความเพี ย งพอของก าไรทางภาษี ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต เพื่ อ ที่ จ ะใช้
ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- เลือกที่จะไม่นาสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็ นข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
- เลือกที่จะไม่นาสถานการณ์ COVID-19 มาพิจารณาเป็ นเหตุการณ์ที่มีผลทาให้เกิดภาระ
ผูกพันในปัจจุบนั ซึ่งเป็ นผลจากเหตุการณ์ในอดีต
3. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
นโยบายการบัญชีที่สาคัญที่ใช้ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาลเป็ นนโยบายเดียวกันกับที่ใช้ใน
การจัดทางบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นนโยบายการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลง
เนื่ องจากบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 9 เรื่ อ ง เครื่ องมื อทาง
การเงิน และกลุ่มมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า ซึ่งมีผลบังคับใช้วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
3.1 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้ การค้ารับรู ้เมื่ อเริ่ มแรกด้วยจานวนเงินของสิ่ งตอบแทนที่ ปราศจากเงื่อนไขในการ
ได้รับชาระ ในกรณี ที่มีส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนยั สาคัญจะรับรู ้ดว้ ยมูลค่าปั จจุบนั ของสิ่ ง
ตอบแทน
ลูกหนี้ การค้าแสดงมูลค่าตามจานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกค่า
เผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ โดยใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่ งกาหนดให้พิจารณา
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุหนี้ และรับรู ้ผลขาดทุนตั้งแต่การรับรู ้รายการลูกหนี้ การค้า
ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ลูกหนี้ การค้าจะถูกจัดกลุ่มตามวันที่ครบ
กาหนดชาระ อัตราความเสี ยหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กบั ประวัติการชาระเงินและข้อมูลผล
ขาดทุ นด้านเครดิตในอดีตซึ่ งมี การปรับเพื่ อสะท้อนข้อมูลปั จจุบัน และการคาดการณ์ ล่วงหน้า
เกี่ยวกับปั จจัยทางเศรษฐกิ จมหภาคที่ มีผลต่อความสามารถของลูกค้าในการชาระหนี้ และปรั บ
อัตราการสู ญเสี ยในอดีตตามการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ไว้ในปั จจัยเหล่านี้ ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
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3.2 สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของสิ นทรัพย์ ทางการเงิน
การจัดประเภทรายการขึ้น อยู่กับ โมเดลธุ รกิ จ (Business Model) ของกิ จการในการจัดการ
สิ นทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินตามลักษณะการวัดมูลค่า ดังนี้
• รายการที่วดั มูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อผ่าน
กาไรขาดทุน) และ
• รายการที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องจัดประเภทรายการใหม่สาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ เฉพาะเมื่อ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริ หารสิ นทรัพย์เหล่านั้น
ตราสารทุนสามารถจาแนกและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทของการวัดมูลค่าได้
สองประเภท ได้แก่ การวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน (FVPL) หรื อการวัดมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (FVOCI) ซึ่ งไม่สามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง
ในการรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
หรื อหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม
บวกหรื อหักด้วยต้นทุ นการทารายการซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรื อการออกสิ นทรัพ ย์
ทางการเงินหรื อหนี้ สินทางการเงินนั้น ต้นทุนการทารายการของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนนั้นรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินซึ่งประกอบด้วยอนุพนั ธ์แฝงจะพิจารณาในภาพรวมว่ากระแสเงินสดที่
เกิดจากสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยหรื อไม่
การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ ข้ ึนอยู่กบั โมเดลทางธุ รกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในการจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทาง
การเงิน การวัดมูลค่าตราสารหนี้ สามารถทาได้ 3 วิธี โดยขึ้นอยู่กบั การจัดประเภทตราสารหนี้ ของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
• ราคาทุ นตัดจาหน่ าย สิ นทรัพ ย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุ นตัดจาหน่ ายเมื่ อ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นตามโมเดลธุ รกิจที่มีวตั ถุประสงค์
การถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อกาหนดตาม
สัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินซึ่ งทาให้เกิดกระแสเงินสดซึ่ งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้น
และดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนดไว้ รายได้ดอกเบี้ยจากสิ นทรัพย์
ทางการเงิ นดังกล่ าวต้องค านวณโดยใช้วิธี อตั ราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง ก าไรหรื อขาดทุ นที่
เกิดขึ้นจากการตัดรายการจะรับรู ้โดยตรงในกาไรหรื อขาดทุนและแสดงรายการในกาไร
ขาดทุนอื่น พร้อมกับกาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายการขาดทุนจากการด้อยค่า
แสดงเป็ นกาไรหรื อขาดทุน
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• มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) สิ นทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่า
ด้ว ยมู ล ค่ ายุติ ธ รรมผ่า นก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น เมื่ อ บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยถื อ ครอง
สิ นทรัพย์ทางการเงินตามโมเดลธุ รกิจที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา
และเพื่อขายสิ นทรัพย์ทางการเงิน และข้อกาหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นซึ่ง
ทาให้เกิดกระแสเงินสด ซึ่ งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงิน
ต้นในวันที่กาหนดไว้ การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินรับรู ้ผา่ นกาไร
ขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น ยกเว้น รายการขาดทุ นจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบี้ ย และก าไร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องจะรับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุน เมื่อมีการตัดรายการ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน กาไรหรื อขาดทุนสะสมที่เคยรับรู ้รายการในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่ น จะต้อ งจัด ประเภทรายการใหม่ เข้าก าไรหรื อ ขาดทุ น และแสดงรายการในก าไร
ขาดทุนอื่น รายได้ดอกเบี้ยจากสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคานวณโดยใช้วิธีอตั รา
ดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง รายการขาดทุ นจากการด้อยค่ าแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบ
กาไรขาดทุน
• มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน (FVPL) สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ไม่เข้าเงื่อนไขการ
วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายหรื อ FVOCI ต้องวัดมูลค่าด้วยมูล ค่ายุติธรรมผ่านกาไร
หรื อขาดทุน กาไรหรื อขาดทุนที่เกิ ดจากตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่า FVPL จะรับรู ้เป็ นกาไร
หรื อขาดทุน และแสดงรายการสุทธิในกาไรขาดทุนอื่นในรอบระยะเวลาที่เกิดรายการ
เงินปันผลที่ได้รับจากเงินลงทุนจะรับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุนโดยแสดงรายการเป็ นรายได้อื่น
เมื่อบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วย FVPL จะรับรู ้เป็ น
กาไรขาดทุนอื่นในงบกาไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการด้อยค่า (และการกลับรายการขาดทุน
จากการด้อยค่ า) ของตราสารทุ น ที่ วดั มูล ค่าด้วย FVOCI จะไม่แยกแสดงรายการต่างหากจาก
รายการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในมูลค่ายุติธรรม
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของหนีส้ ิ นทางการเงินและส่ วนของเจ้ าของ
เครื่ องมือทางการเงินที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นผูอ้ อกต้องจัดประเภทเป็ นหนี้สินทางการเงิน
หรื อตราสารทุนโดยพิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา
• หากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องส่ งมอบเงินสดหรื อสิ นทรัพย์
ทางการเงิน อื่ นให้กับ กิ จการอื่ น โดยไม่ส ามารถปฏิ เสธการชาระหรื อเลื่ อนการชาระ
ออกไปอย่างไม่มีกาหนดได้น้ นั เครื่ องมือทางการเงินนั้นจะจัดประเภทเป็ นหนี้ สินทาง
การเงิ น เว้นแต่ ว่าการช าระนั้นสามารถช าระโดยการออกตราสารทุ นของบริ ษ ทั และ
บริ ษทั ย่อยเองด้วยจานวนตราสารทุนที่คงที่ และเปลี่ยนกับจานวนเงินที่คงที่
• หากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาหรื อสามารถเลื่อนการชาระภาระ
ผูกพันตามสัญญาไปได้ เครื่ องมือทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นตราสารทุน
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ในการรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องวัดมูลค่าของหนี้ สินทางการเงินด้วย
มูล ค่ายุติธรรม บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยจัดประเภทรายการหนี้ สิ นทางการเงิ นทั้งหมดที่ วดั มู ล ค่าใน
ภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย ยกเว้นหนี้สินทางการเงินบางรายการ
การรับรู้ รายการและการตัดรายการ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องรับรู ้สินทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้ สินทางการเงินในงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะเมื่อบริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อยเป็ นคู่สัญญาตามข้อก าหนดของสัญ ญาของเครื่ องมื อทาง
การเงินนั้น การซื้ อหรื อขายสิ นทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติตอ้ งรับรู ้รายการในวันซื้ อขาย ซึ่ งเป็ น
วันที่ บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยตกลงที่ จะซื้ อหรื อขายสิ นทรั พย์ สิ นทรัพ ย์ทางการเงิ นจะถูกตัดรายการ
เฉพาะเมื่อสิ ทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสิ นทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรื อเมื่อบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยโอนสิ นทรัพย์ทางการเงิน และเป็ นการโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ น
เจ้าของเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
การด้อยค่า
บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยประเมิ นข้อมูลคาดการณ์ อนาคตประกอบการพิ จารณาผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายและ FVOCI
วิธีการประเมินการด้อยค่าที่เลือกใช้ข้ ึนอยู่กบั ความเป็ นสาระสาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิต บริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยใช้วิธีทวั่ ไป (General approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
3.2 สัญญาเช่า
ณ วัน เริ่ มต้ น สั ญ ญา บริ ษัท และบริ ษั ท ย่ อ ยจะประเมิ น ว่ า สั ญ ญาเป็ นสั ญ ญาเช่ า หรื อ
ประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่ โดยสัญญาจะเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญา
นั้นเป็ นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สาหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยน
กับสิ่ งตอบแทน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ที่ระบุในสัญญาเช่า
หรื อตามระยะเวลาที่เหลืออยูข่ องสัญญาเช่าที่มีผลอยู่ ณ วันที่นามาตรฐานการรายงานทางการเงินมา
ใช้เป็ นครั้งแรก (ณ วันที่ 1 มกราคม 2563) โดยรวมระยะเวลาตามสิ ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญา
เช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิ เลือกนั้นและระยะเวลาตามสิ ทธิ เลือกในการ
ยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ จะไม่ใช้สิทธิ เลือกนั้น ทั้งนี้ พิจารณาถึง
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรื อ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุของสัญญาเช่าดังกล่าว เป็ นต้น
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สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ผู้เช่ า
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้รับรู ้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่า
เสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) และปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญา
เช่าใหม่ (ถ้ามี) ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย จานวนเงินของหนี้ สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่า
เริ่ มแรก ต้นทุนทางตรงที่เกิดขึ้น และการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าใดๆที่จ่ายชาระ ณ วันที่สัญญาเช่า
เริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญาเริ่ มมีผลหักสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสาหรับผูเ้ ช่าในการ
รื้ อและขนย้ายสิ นทรัพย์อา้ งอิง การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์อา้ งอิงหรื อการบูรณะสิ นทรัพย์
อ้างอิงให้อยูใ่ นสภาพตามที่กาหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้คานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตาม
อายุของสัญญาเช่า หรื ออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้แต่ละประเภท
หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า
หนี้ สินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปั จจุบนั ของการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่ยงั ไม่ได้
จ่ายชาระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล การจ่ายชาระตามสัญญาเช่าดังกล่าวประกอบด้วย การจ่ายชาระ
คงที่ (รวมถึงการจ่ายชาระคงที่โดยเนื้ อหา) หักลูกหนี้ สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า (ถ้ามี) และจานวนเงินที่
คาดว่าผูเ้ ช่าจะจ่ายชาระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ นอกจากนี้ การจ่ายชาระตามสัญญาเช่า
ยังรวมถึงราคาใช้สิทธิ ของสิ ทธิ การเลือกซื้ อ หากมีความแน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยจะใช้สิทธิ เลื อกนั้น และการจ่ายชาระค่าปรับเพื่อการยกเลิ กสัญญาเช่า หากข้อกาหนด
สัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า
บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยค านวณมูล ค่าปั จจุบัน ของการจ่ายชาระตามสั ญ ญาเช่ าโดยใช้อัตรา
ดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่ วนเพิ่ม ณ วันที่สัญญาเช่ามีผล หากอัตราดอกเบี้ยตามนัยของหนี้สินสัญญาเช่านั้น
ไม่ ส ามารถก าหนดได้ ทั้ง นี้ อัต ราดอกเบี้ ย การกู้ยื ม ส่ ว นเพิ่ ม อ้า งอิ ง จากอัต ราผลตอบแทนของ
พันธบัตรรัฐบาลปรับด้วยค่าความเสี่ ยงที่เหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลังจากวันที่
สัญญาเช่าเริ่ มมีผลบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นเพื่อสะท้อน
ดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า และลดลงเพื่อสะท้อนการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชาระแล้ว
นอกจากนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะวัดมูลค่าหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุ
สัญญาเช่า จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายชาระ หรื อการประเมินสิ ทธิการเลือกในการซื้อสิ นทรัพย์อา้ งอิง
สั ญญาเช่ าระยะสั้ นและสั ญญาเช่ าซึ่งสิ นทรัพย์ อ้างอิงมีมูลค่ าต่า
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเลือกใช้ขอ้ ยกเว้นในการรับรู ้รายการสาหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (สัญญา
เช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรื อน้อยกว่านับจากวันที่สัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิการเลือ กซื้ อ)
และสัญญาเช่าซึ่ งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า จานวนเงินที่จ่ายชาระตามสัญญาเช่าดังกล่าวจะรับรู ้
เป็ นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้การจ่ายชาระตามสัญญาเช่าจากสัญญาเช่าดาเนินงานเป็ นรายได้โดย
ใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
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4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ
ปฏิบตั ิ
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 2.3 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือ
ปฏิบตั ิในระหว่างปี ปัจจุบนั โดยกิจการได้เลือกปรับผลกระทบสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ดังกล่าว และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
จากการเปลี่ย นแปลงนโยบายการบัญ ชี เนื่ องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังกล่าว
ข้างต้นมาถือปฏิบตั ิ แสดงได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนระยาวอื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะยาว
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
รวมสิ นทรัพย์
หนี้สินหมุนเวียน
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมหนี้สิน
กาไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ
รวมส่ วนของเจ้าของ

มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 9

มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 16

ณ วันที่
1 มกราคม 2563

9,215
52,725

(1,916)

-

9,215
50,809

46,939

46,939
(46,939)

-

46,939
-

89,250
4,602
599,340
-

-

(686)
51,767

89,250
4,602
598,654
51,767

1,079,698

(1,916)

51,081

1,128,863

153

-

1,313

1,466

339

-

49,768

50,107

230,623

-

51,081

281,704

(698,661)
(1,738)

(1,916)
-

-

(700,577)
(1,738)

849,075

(1,916)

-

847,159
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ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนระยาวอื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะยาว
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
รวมสิ นทรัพย์
หนี้สินหมุนเวียน
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมหนี้สิน
กาไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ
รวมส่ วนของเจ้าของ

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการรายงาน มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 9 ทางการเงินฉบับที่ 16

ณ วันที่
1 มกราคม 2563

8,287
6,642

(1,916)

-

8,287
4,726

46,939

46,939
(46,939)

-

46,939
-

294,400
599,340
749,417

(16,862)
(18,778)

(686)
686
-

277,538
598,654
686
730,639

-

-

153

(18,778)
(18,778)

-

339
6,154
(727,600)
724,485

153

339
6,154
(708,822)
743,263

4.1 เครื่ องมือทางการเงิน
ผลกระทบที่มีต่อกาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 มีดงั ต่อไปนี้
กาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
การเพิม่ ขึ้นจากค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
การเพิ่มขึ้นจากค่าเผื่อผลขาดทุนเงินให้กยู้ ืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การปรับปรุ งกาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรจากการนามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 9 มาถือปฏิบตั ิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
กาไรสะสมยังไม่จดั สรร ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 เฉพาะผลกระทบ
จากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 มาถือปฏิบตั ิก่อนการ
ปรับปรุ งผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16

พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(698,661)
(708,822)
(1,916)
(1,916)
(16,862)
(1,916)

(18,778)

(700,577)

(727,600)
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การจัดประเภทและการวัดมูลค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (วันที่ ถือปฏิ บตั ิ ครั้งแรก) ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ประเมิน
โมเดลธุ รกิจที่ใช้จดั การสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิน และจัดประเภทรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ทางการเงิน ดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
ผ่านกาไรขาดทุน
ตัดจาหน่าย
สิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะยาว
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
ผ่านกาไรขาดทุน
ตัดจาหน่าย

รวม

-

9,299

9,299

-

3,608

3,608

36,939

9,215
50,809
8,041
10,000

9,215
50,809
8,041
46,939

36,939

8,287
4,726
10,000

8,287
4,726
46,939

36,939

89,250
4,602
831
182,047

89,250
4,602
831
218,986

36,939

277,538
13
304,172

277,538
13
341,111

พันบาท
ราคาทุนตัดจาหน่าย
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
หนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า

7,905
219,125
51,573
278,603

54
3,931
492
4,477

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายการลูกหนี้ การค้าและเงินให้กูย้ ืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ตอ้ งมี
การพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
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ลูกหนีก้ ารค้ า
บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยได้ป ฏิ บัติ ต ามวิ ธี อ ย่างง่ าย (Simplified approach) ในการวัด มู ล ค่ าของผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสาหรับลูกหนี้การค้าทั้งหมด
ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการจัดกลุ่มลูกหนี้
การค้าตามความเสี่ ยงด้านเครดิตที่มีลกั ษณะร่ วมกันและระยะเวลาเกินกาหนดชาระ อัตราขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากลักษณะการจ่ายชาระเงินในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจาก
ประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยในอนาคตที่จะมีผลกระทบต่ออัตราขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ด้วยวิธีการดังกล่าว ค่าเผื่อผลขาดทุนสาหรับลูกหนี้การค้ามีรายละเอียด ดังนี้
ยังไม่ถึง
กาหนดชาระ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ลูกหนี้การค้า
ค่าเผื่อผลขาดทุน

8,480
-

ยังไม่ถึง
กาหนดชาระ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ลูกหนี้การค้า
ค่าเผื่อผลขาดทุน

101
-

ไม่เกิน
3 เดือน

พันบาท
งบการเงินรวม
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน

3,968
3,776

ไม่เกิน
3 เดือน

-

-

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน

3,968
3,776

-

-

เกินกว่า
12 เดือน
27,218
27,218

เกินกว่า
12 เดือน
27,218
27,218

รวม

39,666
30,994

รวม

31,287
30,994

การกระทบยอดค่ าเผื่อผลขาดทุ นลู กหนี้ การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กับค่าเผื่อผลขาดทุ น
ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 มีดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า
ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลกระทบจากการปรับปรุ งยอดยกมาที่มีต่อกาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

29,078
1,916
30,994

29,078
1,916
30,994
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เงินให้ ก้ ยู ืมแก่ กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายการเงินให้กูย้ ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ าย
ค่าเผื่อผลขาดทุนถูกจากัดที่ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า
ค่าเผื่อผลขาดทุนสาหรับเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียด ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลกระทบจากการปรับปรุ งยอดยกมาที่มีต่อกาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเผื่อผลขาดทุนสาหรับ
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
16,862
16,862

4.2 สัญญาเช่า
หนี้ สินตามสัญญาเช่ าดังกล่าววัดมูลค่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายชาระตาม
สัญญาเช่ าที่ยงั ไม่ได้จ่ายชาระ คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่ วนเพิ่มของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
อัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ส่ วนเพิ่มดังกล่าวที่นามาคานวณหนี้ สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
อยูร่ ะหว่างร้อยละ 5.00 ต่อปี
สาหรับ สัญญาเช่าที่ เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินตามสัญญาเช่าดังกล่าวก่อนวันนา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิเป็ นมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิการ
ใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่นามาปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก
พันบาท
งบการเงินรวม
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดาเนินงานที่เปิ ดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หัก สัญญาเช่าระยะสั้นที่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง
หัก สัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่าที่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง
บวก สิ ทธิที่จะซื้อหรื อขยายระยะเวลาที่ค่อนข้างแน่ที่จะมีการใช้สิทธิ
หัก สิ ทธิที่สามารถยกเลิกสัญญาที่ค่อนข้างแน่ที่จะมีการใช้สิทธิ
หัก สัญญาพิจารณาเป็ นสัญญาบริ การ
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16
มาถือปฏิบตั ิ
หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

21,793
64,478
(3,149)
83,122
(32,041)

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2,696
(2,696)
-

51,081
492
51,573

492
492
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พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ประกอบด้วย
หนี้สินสัญญาเช่าหมุนเวียน
หนี้สินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน

1,466
50,107
51,573

153
339
492

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้แบ่งตามประเภทสิ นทรัพย์ได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ที่ดินและส่วนปรับปรุ งที่ดิน
ยานพาหนะ
รวมสิ นทรัพย์สิทธิการใช้

51,081
492
51,573

492
492

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
การกาหนดอายุสัญญาเช่ าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่ าหรื อยกเลิกสั ญญาเช่ า
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยกาหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ของสัญญาเช่า โดยรวม
ระยะเวลาตามสิ ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือก
นั้น และระยะเวลาตามสิ ทธิ เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้
สิ ทธิ เลือกนั้น ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความแน่ นอน
อย่างสมเหตุสมผลหรื อไม่ ที่ จะใช้สิ ทธิ เลื อกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรื อที่ จะไม่ใช้สิ ทธิ เลื อกในการ
ยกเลิกสัญญาเช่า โดยพิจารณาข้อเท็จจริ งและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทาให้เกิดสิ่ งจูงใจในทาง
เศรษฐกิจสาหรับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในการใช้สิทธิ เลือกนั้น ภายหลังจากวันที่สัญญาเช่ามีผล บริ ษทั ฯและ
บริ ษ ทั ย่อยจะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ ที่มีนัยสาคัญซึ่ งอยู่ภายใต้การ
ควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือก
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6. บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั มีรายการบัญชีกบั กิจการที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีสาระสาคัญ กิจการเหล่านี้เกี่ยวข้องกันโดยการมีผู ้
ถือหุน้ และ/หรื อกรรมการกลุ่มเดียวกัน สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ ส่ วนหนึ่งเกิดจาก
รายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นงบการเงินได้รวมผลของรายการดังกล่าว โดยใช้นโยบายกาหนดรายการ
ที่เป็ นปกติทางธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันเช่นเดียวกับที่คิดกับลูกค้ารายอื่น
6.1 ลักษณะความสัมพันธ์กบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สรุ ปได้ดงั นี้
ชื่อบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ธนทรัพย์ จากัด
บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่และมีกรรมการร่ วมกัน
(เดิมชื่อ บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด)
บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด
บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่และมีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด
บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่จนถึงวันที่
19 กันยายน 2562
บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จากัด
บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่และมีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จากัด
บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่และมีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั เมทลิงค์ อินโฟ จากัด
ผูถ้ ือหุน้ บุริมสิ ทธิในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด์) จากัด ผูถ้ ือหุน้ บุริมสิ ทธิในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั นอร์ติส เอ็นเนอร์ยี่ จากัด
ผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน)
มีกรรมการร่ วมกัน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
นายพิชิต วิริยะเมตตากุล
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
6.2 นโยบายการกาหนดราคาสาหรับรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
รายการ
นโยบายการกาหนดราคา
รายได้ค่าเช่าและบริ การ
ใช้ราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน
ดอกเบี้ยรับ
อัตราร้อยละ 4.00 - 7.00 ต่อปี
ดอกเบี้ยจ่าย
อัตราร้อยละ 3.00 - 5.00 ต่อปี
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6.3 รายการส าคัญ ที่ เกิ ดขึ้ น กับ บุ ค คลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันส าหรั บ งวดสามเดื อนสิ้ น สุ ดวันที่ 31
มีนาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย
พันบาท
งบการเงินรวม
2563
2562
รายได้ค่าเช่า
บริ ษทั ย่อย
รายได้ค่าบริ การ
บริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยจ่าย
บริ ษทั ย่อย
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

-

-

240

120

-

-

606

280

-

-

2,960

3,737

-

266
266

45
45

18
266
284

1,585
1,585

3,143
3,143

1,235
1,235

2,743
2,743

6.4 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประกอบด้วย
พันบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2563 ธันวาคม 2562
ลูกหนี้การค้า
บริ ษทั ย่อย
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
เจ้าหนี้การค้า
บริ ษทั ย่อย
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ย่อย

-

-

10,573
10,573

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2563 ธันวาคม 2562
782

394

9,215
9,215

628
10,573
11,201

5,185
2,708
7,893

-

-

-

-

-

41,729

54
-
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เงินให้ ก้ ูยืมระยะยาวแก่ กจิ การที่เกี่ยวข้ องกัน
ประกอบด้วย
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562

เงินให้กยู้ ืมระยะยาว
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

89,250
89,250

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562

เงินให้กยู้ ืมระยะยาว
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
(หัก) ค่าเผื่อผลขาดทุน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาว
สุทธิ

ผลกระทบจากการ
นามาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงินฉบับที่ 9
มาถือปฏิบตั ิ
-

พันบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 1
มกราคม 2563

89,250
89,250

ในระหว่างงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง

-

-

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบจากการ
ณ วันที่ 1
ในระหว่างงวด
นามาตรฐานการ
มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
ลดลง
รายงานทาง
การเงินฉบับที่ 9
มาถือปฏิบตั ิ

ณ วันที่ 31
มีนาคม 2563

89,250
89,250

ณ วันที่ 31
มีนาคม 2563

274,000
20,400
294,400

-

274,000
20,400
294,400

68,850
68,850

(94,000)
(94,000)

180,000
89,250
269,250

294,400

(16,863)
(16,863)

(16,863)
277,537

68,850

(94,000)

(16,863)
252,387

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่ บริษัทย่ อย
บริ ษทั
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริ ษ ทั มี เงินให้กู้ยืมแก่ บ ริ ษทั ย่อย 3 แห่ ง จานวนเงินรวม 180.00 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.5 - 5.0 ต่อปี ดังนี้
แห่งที่ 1 : เงินกู้ 23.50 ล้านบาท กาหนดชาระคืนทั้งหมดภายใน 10 ปี นับจากวันที่ทาสัญญา (วันที่ 19
มีนาคม 2561)
แห่งที่ 2 : เงินกู้ 129.50 ล้านบาท กาหนดชาระคืนทั้งหมดภายใน 10 ปี นับจากวันที่ในสัญญา (วันที่ 20
กันยายน 2561)
แห่งที่ 3 : เงิ น กู้ 27.00 ล้านบาท ก าหนดช าระคื น ทั้ง หมด นับ แต่ ว นั ที่ 8 มกราคม 2562 เป็ นต้น ไป
จนกว่าจะครบถ้วน
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เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่ บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริ ษทั มีเงินให้กูย้ ืมเงินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ง จานวนเงินรวม 20.40
ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.0 ต่อปี ดังนี้
สัญญาที่ 1 : เงินกู้ 6.12 ล้านบาท กาหนดชาระคืนเมื่อทวงถามหรื อเมื่อครบกาหนดระยะเวลา 3 ปี นับจาก
วันที่ทาสัญญา (6 พฤศจิกายน 2560)
สัญญาที่ 2 : เงินกู้ 14.28 ล้านบาท กาหนดชาระคืนเมื่อทวงถามหรื อเมื่อครบกาหนดระยะเวลา 3 ปี นับจาก
วันที่ทาสัญญา (19 มีนาคม 2561)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 บริ ษทั ได้ทาการรับโอนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม จานวน 2 แห่ ง
จากบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 10) โดยการรับโอนดังกล่าวบริ ษทั นามาหักลดในเงินให้กูย้ ืมระยะยาวที่บริ ษทั
ย่อยคงค้างอยู่จานวน 90.00 ล้านบาท (สัญญาครบกาหนดภายใน 3 ปี นับจากวันที่ในสัญญาซึ่ งลงวันที่ 20
มิถุนายน 2561) และบริ ษทั ย่อยได้ทาการโอนสิ ทธิในการรับคืนเงินให้กูย้ มื จากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันจานวน
2 แห่ง ซึ่งแต่เดิมเป็ นกรรมสิ ทธิของบริ ษทั ย่อยมาให้กบั บริ ษทั โดยมีจานวนเงินรวม 68.85 ล้านบาท ดังนี้
แห่งที่ 1 : ออกเป็ นตัว๋ สัญญาใช้เงินจานวน 2 ฉบับ รวม 30.60 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี โดยฉบับ
ที่ 1 จานวน 9.18 ล้านบาท ซึ่ งได้รับการโอนสิ ทธิ ในตัว๋ สัญญาใช้เงินจากบุ คคลอื่ น และฉบับที่ 2
จานวน 21.42 ล้านบาท ครบก าหนดเมื่ อทวงถามหรื อครบกาหนดระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ 30
พฤศจิกายน 2560 และนับจากวันที่ 19 มีนาคม 2561 ตามลาดับ แล้วแต่อย่างใดจะถึงกาหนดก่อน
แห่งที่ 2 : เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 บริ ษทั ย่อยได้ทาบันทึกข้อตกลง 3 ฝ่ ายเพื่อลงทุนในโครงการพลังงาน
แสงอาทิ ตย์กับ บริ ษ ัท 2 แห่ ง ให้กู้ยืมอี ก จานวน 38.25 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ ยร้ อยละ 5 ต่อ ปี
กาหนดชาระคืนกูภ้ ายใน 2 ปี นับจากวันที่ทาสัญญา (วันที่ 25 มิถุนายน 2561) เงินกูย้ มื ดังกล่าวค้ า
ประกันโดยจานวนหุน้ บุริมสิ ทธิมูลค่า 38.25 ล้านบาท ที่ผกู ้ ูถ้ ืออยูใ่ นบริ ษทั ย่อยของผูใ้ ห้กู้
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกีย่ วข้องกัน
ประกอบด้วย
พันบาท
อัตราดอกเบี้ย (%)
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2563 ธันวาคม 2562
เงินกู้ยืมระยะสั้ น
บริ ษทั ย่อย
สุทธิ

4.00

-

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2563 ธันวาคม 2562
-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2563
ธันวาคม 2562
31,519
31,519

-
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เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 บริ ษ ทั ได้ทาสัญญาและรับโอนหุ ้นและสิ ทธิตามสัญญากับบริ ษทั เอซีดี
เอ็น เนอร์ยี่ จากัด (บริ ษ ทั ย่อ ย) เป็ น จานวนเงิน รวม 168.38 ล้านบาท (หมายเหตุ 10) โดยบริ ษ ทั ช าระ
ค่าตอบแทนตามสัญญาโดยหักสุ ทธิ กบั หนี้ และสิ ทธิ ที่จะได้รับคืนเงินที่บริ ษทั ย่อยคงค้างอยู่กบั บริ ษทั ซึ่ ง
ประกอบด้วยเงินให้กูย้ ืมระยะยาวจานวน 90.00 ล้านบาท ดอกเบี้ยค้างรับจานวน 5.86 ล้านบาท และสิ ทธิ
ที่จะได้รับเงินจากการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ย่อยจานวน 41.00 ล้านบาท เป็ นจานวนเงินรวม 136.86
ล้านบาท ส่ งผลให้บริ ษทั ต้องชาระเงินส่ วนที่เหลือจากสัญญาดังกล่าวเป็ นจานวนเงิน 31.52 ล้านบาทโดย
ชาระเงินเมื่อทวงถาม
7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
พันบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2563 ธันวาคม 2562
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
กิจการอื่น
ลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ภาษีนิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้กรมสรรพากร
ดอกเบี้ยค้างรับ
อื่นๆ
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
รวม

-

-

10,573
10,573
10,573

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2563 ธันวาคม 2562
782

394

9,215
9,215
9,215

11,201
11,201
11,983

7,893
7,893
8,287

39,282
(31,053)
8,229

39,666
(29,768)
9,898

31,435
(31,054)
381

31,287
(29,078)
2,209

4,844
32,684
91
8,877
46,496
54,725
65,298

1,491
714
33,844
93
6,685
42,827
52,725
61,940

667
2,317
91
4,072
7,147
7,528
19,511

599
558
2,280
93
903
4,433
6,642
14,929
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีลูกหนี้การค้าแยกตาม
อายุหนี้ที่คา้ งชาระโดยนับจากวันที่ครบกาหนดชาระ ได้ดงั นี้
พันบาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2563 ธันวาคม 2562
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
รวม
กิจการอื่น
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2563 ธันวาคม 2562

-

-

141

174

-

-

421
220
782

220

8,096

8,480

249

101

3,968
27,218
39,282

3,968
27,218
39,666

3,968
27,218
31,435

3,968
27,218
31,287

-

394

8. ลูกหนี้เงินมัดจาและเงินประกันโครงการ
ลูกหนี้เงินมัดจาและเงินประกันโครงการ ประกอบด้วย
พันบาท

ลูกหนี้เงินมัดจาค่าซื้อที่ดิน
เงินประกันเพื่อศึกษาโครงการ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2563 ธันวาคม 2562
46,000
46,000
35,000
35,000
81,000
81,000
(81,000)
(81,000)
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2563 ธันวาคม 2562
46,000
46,000
35,000
35,000
81,000
81,000
(81,000)
(81,000)
-
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ลูกหนี้เงินมัดจาค่าซื้อที่ดิน
บริ ษทั มี ลูกหนี้ เงินมัดจา จานวน 46 ล้านบาท เป็ นลูกหนี้ ที่เกิ ดจากการโอนสิ ท ธิ เงินมัดจาค่าที่ ดิน
ให้แก่บริ ษทั แห่ งหนึ่ ง ซึ่ งครบกาหนดชาระในเดือนมิถุนายน 2558 บริ ษทั ดังกล่าวไม่สามารถชาระหนี้ ได้
ตามกาหนด และได้มีการเจรจากับบริ ษทั เพื่อขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการชาระคืน โดยจะผ่อนจ่ายเป็ น
งวดพร้อมทั้งดอกเบี้ ยตามที่ ตกลงร่ วมกัน จนถึ งปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่ได้รับชาระในปี 2558 บริ ษทั ฯ จึงได้
บันทึกตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญทั้งจานวนและในปี 2559 ได้ฟ้องร้องดาเนินคดี
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 คดีความดังกล่าวถึงที่สิ้นสุ ดแล้ว ศาลมีคาสั่ง
ให้บริ ษชั นะคดี ซึ่งปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างติดตามบังคับคดีให้ลูกหนี้มาชาระหนี้ตามคาสั่งศาล
เงินประกันเพื่อศึกษาโครงการ
เมื่ อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 บริ ษ ทั ได้ทาบัน ทึ ก ข้อตกลงกับเจ้าของโครงการรายหนึ่ งเพื่ อศึ กษา
โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า ที่จงั หวัดเชียงใหม่ และเมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2558 บริ ษทั ได้จ่ายเงินประกัน
สาหรับโครงการดังกล่าวจานวน 35 ล้านบาท ซึ่ งตามข้อตกลงหากบริ ษทั ไม่ประสงค์จะร่ วมลงทุน เจ้าของ
โครงการจะต้องคืนเงินประกันทั้งหมด ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์
2559 ที่ประชุมมีมติไม่ร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าว และบริ ษทั ได้ฟ้องร้องดาเนิ นคดีเรี ยกคืนเงินประกัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 คดีความดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลบริ ษทั จึงบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญทั้งจานวน
9. ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย ประกอบด้วย
พันบาท

ต้นทุนค่าที่ดิน
ต้นทุนอาคารและอื่นๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อจากการลดมูลค่า
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2563 ธันวาคม 2562
17,836
39,055
88,862
68,071
106,698
107,126
(4,537)
(4,537)
102,161
102,589

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2563 ธันวาคม 2562
23,934
24,254
3,036
3,310
26,970
27,564
(4,537)
(4,537)
22,433
23,027
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การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2563 และ 2562 ดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2563
2562
102,589
111,326
166
(594)
(3,631)
102,161
107,695

คงเหลือ ณ ต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ลดลงจากการขายห้องชุดระหว่างงวด
คงเหลือ ณ สิ้นงวด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2563
2562
23,027
24,207
(594)
(582)
22,433
23,625

10. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชื่อบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ธนทรัพย์
จากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็น
เนอร์ยี่ จากัด)
บริ ษทั โอริ น พร็อพเพอร์ต้ ี จากัด
บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จากัด*
บริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จากัด*
รวม

ประเภทธุรกิจ
ริ เริ่ มและพัฒนาโครงการที่
เกี่ยวกับพลังงานและลงทุน
ในกิจการพลังงานไฟฟ้า
พัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2563 ธันวาคม 2562
99.99
99.99

พันบาท
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ว
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2563 ธันวาคม 2562
86,000
86,000

วิธีราคาทุน
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2563 ธันวาคม 2562
86,000
86,000

99.99

99.99

55,000

55,000

55,000

55,000

49.00

19.60

100,000

100,000

53,561

23,162

49.00

-

100,000

100,000

61,750
256,311

164,162

บริ ษทั ย่อยดาเนิ นธุ รกิจในประเทศไทยและไม่มีการจ่ายเงินปั นผลในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562
* ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หาร ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 บริ ษทั ได้มี
การประชุมเรื่ องการปรับ โครงสร้างของผูถ้ ือหุ ้นในกลุ่มบริ ษ ทั ย่อยทางอ้อม โดยเสนอให้บริ ษ ทั เอซี ดี
เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด จาหน่ายหุน้ สามัญและโอนสิ ทธิ การจานาในหุน้ บุริมสิ ทธิของบริ ษทั ย่อยทางอ้อมทั้งหมด
ให้ แก่ บ ริ ษ ัท โดยที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบและได้น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยที่ประชุมมีมติอนุมตั ิตามที่เสนอ
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ต่อมาวันที่ 19 มีนาคม 2563 บริ ษทั ได้ทาสัญญาโอนหุ้นและสิ ทธิ ของบริ ษทั ย่อยทางอ้อมทั้ง 2 แห่ ง
กับบริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (บริ ษทั ย่อย) จานวนเงินรวม 168.38 ล้านบาท ดังนี้
แห่งที่ 1 : รับโอนหุ้นของบริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จากัด จานวน 294,000 หุ้น เป็ นจานวนเงิน 30.40 ล้านบาท
และรับโอนสิ ทธิและหน้าที่ตามสัญญาจานาหุ้นเพื่อเป็ นหลักประกันในการจ่ายชาระคืนเงินให้กูย้ ืม
จานวน 30.60 ล้านบาท และรั บโอนสิ ทธิ ในการได้รับดอกเบี้ ยตามสั ญญาจานาหุ ้ นดังกล่ าวเป็ น
จานวน 4.52 ล้านบาท รวมเป็ นจานวนเงิน 65.52 ล้านบาท
แห่งที่ 2 : รับโอนหุ้นของบริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จากัด จานวน 367,497 หุ้น เป็ นจานวนเงิน 61.75 ล้านบาท
และรับโอนสิ ทธิ และหน้าที่ตามสัญญาจานาหุ้นเพื่อเป็ นหลักประกันในการจ่ายชาระคืนเงินให้
กูย้ ืมจานวน 38.25 ล้านบาท และรับโอนสิ ทธิ ในการได้รับดอกเบี้ยตามสัญญาจานาหุ ้นดังกล่าว
เป็ นจานวน 2.86 ล้านบาท รวมเป็ นจานวนเงิน 102.86 ล้านบาท
11. สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน ประกอบด้วย

พันบาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2563
ธันวาคม 2562
ตราสารทุนอื่นที่ไม่ได้อยูใ่ นความ
ต้องการของตลาด
หุ้นกู้
รวม

36,939
10,000
46,939

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2563
ธันวาคม 2562

36,939
10,000
46,939

36,939
10,000
46,939

36,939
10,000
46,939

12. เงินให้กูย้ มื ระยะยาว
เงินให้กูย้ มื ระยะยาว ประกอบด้วย
พันบาท

เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการอื่น

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2563 ธันวาคม 2562
4,239
4,602

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2563 ธันวาคม 2562
-

บริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินให้กู้ 4.23 ล้านบาท ปลอดดอกเบี้ย โดยสหกรณ์แห่งหนึ่งตกลงให้บริ ษทั
ย่อยแห่งหนึ่งมีสิทธิหักค่าใช้สิทธิรายเดือนตามสัญญาให้ผสู ้ นับสนุนโครงการการดาเนินการโครงการผลิต
ไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ ใช้สิ ท ธิ์ ของเจ้าของโครงการ (สหกรณ์ นิ คมสระแก้ว) เพื่ อช าระคื นเงิ นกู้เป็ น
รายเดือน

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
36
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 บริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญาให้กูย้ มื เงินกับสหกรณ์แห่งหนึ่ง เพื่อซื้อที่ดินสาหรับ
ที่ต้ งั โครงการพลังงานไฟฟ้ าแสงอาทิตย์ โดยบริ ษทั ย่อยได้รับโอนสิ ทธิ์ เรี ยกร้องในลูกหนี้ เงินกูย้ ืมดังกล่าว
จากผูไ้ ด้รับสิ ทธิ์ ใช้ที่ดินรายเดิม โดยมีหนี้ ตามบัญชีคงเหลือ ณ วันที่ได้รับโอนจานวน 6.90 ล้านบาท ตาม
สัญญากาหนดให้ผกู ้ ูจ้ ่ายชาระเป็ นเวลา 60 เดือน ในอัตราเดือนละ 121,092.43 บาท
13. อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
รายการเปลี่ยนแปลงของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2563 สรุ ปได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
153,183
153,183
ซื้อสิ นทรัพย์เพิ่มระหว่างงวด
ขายและตัดจาหน่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
153,183
153,183
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(8,910)
(8,910)
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
(1,171)
(1,171)
ค่าเสื่ อมราคาสะสมส่วนที่ขายและตัดจาหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
(10,081)
(10,081)
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(22,433)
(22,433)
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
(22,433)
(22,433)
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
121,840
121,840
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
120,669
120,669
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14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2563 สรุ ปได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
663,439
106,591
ผลกระทบจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
(844)
(844)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
662,595
105,747
ซื้อสิ นทรัพย์เพิ่มและการโอนสิ นทรัพย์เข้าระหว่างงวด
200
611
ขายและตัดจาหน่ายและการโอนสิ นทรัพย์ออกระหว่างงวด
(460)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
662,335
106,358
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(64,099)
(26,476)
ผลกระทบจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
158
158
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
(63,941)
(26,318)
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
(7,360)
(1,460)
ค่าเสื่ อมราคาสะสมส่วนที่ขายและตัดจาหน่าย
150
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
(71,151)
(27,778)
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
599,340
80,115
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
598,654
79,429
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
591,184
78,580
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้ใช้สิทธิ เหนื อพื้นดิน และเครื่ องจักรที่ใช้
ในการผลิ ตกระแสไฟฟ้ า มู ลค่ าตามบัญ ชี เป็ นจ านวนเงิ น 487.38 ล้านบาท และ 493.21 ล้านบาท เพื่ อเป็ น
หลักประกันวงเงินสิ นเชื่อจากธนาคาร (หมายเหตุ 18)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีทรัพย์สินก่อนหักค่าเสื่ อม
ราคาสะสมที่คิดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้ว แต่ยงั ใช้งานอยู่มีราคาทุนรวมเป็ นจานวน 11.10 ล้านบาท และ 11.13
ล้านบาท ตามลาดับ (เฉพาะกิจการเป็ นจานวนเงิน 10.84 ล้านบาท และ 10.81 ล้านบาท ตามลาดับ)
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15. สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่าที่ดิน และยานพาหนะมีรายการเคลื่อนไหว
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 แสดงได้ดงั นี้
\

พันบาท
งบการเงินรวม
ยานพาหนะ

ที่ดิน
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลกระทบจากการนามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มระหว่างงวด
ตัดจาหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลกระทบจากการนามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสาหรับงวด
ค่าเสื่อมราคา - ตัดจาหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

-

51,081
51,081
51,081

-

844
844
844

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดิน
ยานพาหนะ
รวม

รวม
-

-

-

-

51,925
51,925
51,925

-

844
844
844

844
844
844

-

-

-

-

-

-

(326)
(326)

(158)
(158)
(42)
(200)

(158)
(158)
(368)
(526)

-

(158)
(158)
(42)
(200)

(158)
(158)
(42)
(200)

-

-

-

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

51,081

686

51,767

-

686

686

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

50,755

644

51,399

-

644

644
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16. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563
สรุ ปได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
152,642
115,807
ซื้อสิ นทรัพย์เพิ่มระหว่างงวด
120
ขายและตัดจาหน่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 25623
152,762
115,807
ค่าตัดจาหน่ ายสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(98,797)
(96,426)
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด
(390)
(2)
ค่าตัดจาหน่ายส่วนที่ขายและตัดจาหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
(99,187)
(96,428)
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(19,365)
(19,365)
ขาดทุนจากการด้อยค่าสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
(19,365)
(19,365)
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
34,480
16
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
34,210
14
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17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
พันบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2563 ธันวาคม 2562
กิจการที่เกีย่ วข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
เจ้าหนี้ค่าหุน้
รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
กิจการอื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินประกันผลงาน
อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2563 ธันวาคม 2562

-

-

-

54

-

-

45
684
41,000
41,729

-

-

41,729

54

-

1

1

1

1

4,185
838
3,605
8,628

1,359
757
5,788
7,904

541
84
3,500
4,125

407
3
3,520
3,930

8,629
8,629

7,905
7,905

4,126
45,855

3,931
3,985
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18. เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย
พันบาท

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ค่าธรรมเนียมในการจัดการเงินกูย้ ืม
รอตัดตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
หัก ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึง
กาหนดชาระภายใน 1 ปี
สุทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2563
ธันวาคม 2562
210,891
220,073

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2563
ธันวาคม 2562
-

(891)

(948)

-

-

(37,639)
172,361

(37,022)
182,103

-

-

บริ ษทั ย่อย
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 บริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญากูย้ ืมเงินจากธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ ง
วงเงิน 210.00 ล้านบาท เพื่อนามาชาระค่าซื้ อโครงการพลังงานไฟฟ้ าแสงอาทิ ตย์จากบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง
โดยเงิ นกู้ยืมดังกล่ าวมี ค่ าธรรมเนี ยมในการจัดการกู้ยืมอัตราร้ อยละ 0.50 ของเงิ นกู้ ดอกเบี้ ยอัตรา
ดอกเบี้ ย 5 ปี แรก คิ ดร้ อยละ MLR-1.50 ต่ อปี ปี ถัดไปคิ ดอกเบี้ ยร้ อยละ MLR-1.25 ต่อปี ก าหนดให้
ชาระดอกเบี้ยทุกสิ้ นเดือน สาหรับเงินต้นกาหนดให้ชาระเป็ นงวดรายเดือน จานวน 143 งวด เริ่ มงวดแรก
เดือนกันยายน 2561 ด้วยจานวนเงินที่แตกต่างกันโดยงวดที่ 1 ถึง งวดที่ 24 งวดละ 1.35 ล้านบาท , งวดที่
25 ถึง งวดที่ 60 งวดละ 1.40 ล้านบาท , งวดที่ 61 ถึง งวดที่ 108 งวดละ 1.50 ล้านบาท , งวดที่ 109 ถึ ง
งวดที่ 142 งวดละ 1.50 ล้านบาท และงวดที่ 143 ชาระส่ วนที่ เหลื อทั้งหมดเงิ นกู้ยืมดังกล่าวค้ าประกัน
โดยสิ่ งปลู กสร้ าง ชุ ดผลิ ตไฟฟ้ าและอุ ปกรณ์ และสิ ทธิ์ เหนื อที่ ดินในโครงการพลังงานแสงอาทิ ตย์
(หมายเหตุ 14) เงินฝากธนาคารและหุน้ สามัญและหุ้นบุริมสิ ทธิของบริ ษทั ที่ถือโดยบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เมื่ อวันที่ 25 มกราคม 2562 บริ ษ ัทย่อยได้ทาสัญญากู้ยืมเงิ นจากธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ ง
วงเงิ น 180.00 ล้านบาท เพื่ อน าไปใช้ส นับสนุ นโครงการโรงผลิ ตกระแสไฟฟ้ าขนาด 5 เมกะวัตต์
ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน โดยเงินกูย้ ืมดังกล่าวมีค่าธรรมเนี ยมในการ
จัดการกู้ยืมอัตราร้อยละ 0.25 ของเงินกู้และคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ BBL's MLR-2.15 ต่อปี ซึ่ งใน
วันทาสัญญา BBL's MLR เท่ากับร้อยละ 6.25 ต่อปี กาหนดให้ชาระดอกเบี้ยทุกสิ้ นเดือน สาหรับเงินต้น
กาหนดให้ชาระภายใน 10 ปี นับแต่ วนั เบิ กเงิ นกู้ครั้ งแรกงวด (ณ วันที่ ในสั ญญายังไม่ เบิ กเงิ นกู้) ให้
จ่ายเงินต้นเป็ นงวดรายเดือน จานวน 120 งวด เริ่ มงวดแรกในเดือนที่เบิกเงินกูโ้ ดย งวดที่ 1 ถึง งวดที่ 119
งวดละ 1.84 ล้านบาท งวดที่ 120 ชาระส่ วนที่เหลือทั้งหมด เงินกูย้ ืมดังกล่าวค้ าประกันโดยสิ่ งปลูกสร้าง
ชุดผลิตไฟฟ้าและอุปกรณ์ และสิ ทธิ์ เหนื อที่ดินในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ (หมายเหตุ 14) หุ้นที่
บริ ษทั ออกและจาหน่ ายทั้งหมดจานวน 750,000 หุ้น เงินฝากธนาคารและสิ ทธิ ในการรับเงินตามสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าและค้ าประกันโดยบริ ษทั ใหญ่
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19. หนี้สินตามสัญญาเช่า
มูลค่าตามบัญชี ของหนี้ สิ นตามสั ญญาเช่ าและการเคลื่ อนไหวส าหรั บงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31
มีนาคม 2563 แสดงได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
492
492
ผลกระทบจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ
51,081
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
51,573
492
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ย
669
5
เงินจ่ายชาระ
(1,032)
(42)
ลดลงจากการยกเลิกสัญญา
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
51,210
455
หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระในหนึ่งปี
(1,499)
(155)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระในหนึ่งปี
49,711
300
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู ้ในรายการต่อไปนี้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน

ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
รวม

พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
368
42
669
5
1,037
47

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าจานวน 1.03 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ:
0.04 ล้านบาท) และมีการเพิ่มขึ้นของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่าที่ไม่ใช่เงินสดจานวน
51.08 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: 0.00 ล้านบาท)
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20. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานที่นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ที่ผูม้ ี
อานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการ
จัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดาเนิ นงานของส่ วนงาน ทั้งนี้ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสูงสุ ด
ด้านการดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคือ กรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีรายได้หลักจาก 3 ประเภทธุ รกิจ โดยข้อมูลทางการเงินจาแนกตามประเภท
ธุรกิจ สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
ล้านบาท
งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ธุรกิจให้เช่าและบริ การ

ธุรกิจผลิตพลังงานจาก

รวม

แสงอาทิตย์
2563
รายได้จากการขายและบริ การ

2562

2563

2562

2563

2562

2563

2562

0.69

4.25

2.70

3.49

24.07

23.88

27.46

31.62

(0.60)

(3.63)

(2.18)

(2.89)

(9.46)

(9.34)

(12.24)

(15.86)

0.09

0.62

0.52

0.60

14.61

14.54

15.22

15.76

1.78

1.18

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย

(0.71)

(1.34)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(9.33)

(10.19)

ต้นทุนทางการเงิน

(3.04)

(2.54)

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

-

-

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

3.92

2.87

หัก ต้นทุนขายและบริ การ
กาไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
รายได้อื่น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแสดงสิ นทรัพย์จาแนก
ตามส่วนงาน แยกตามประเภทธุรกิจ ได้ดงั นี้
ล้านบาท
งบการเงินรวม
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

สินทรัพย์ถาวร

ธุรกิจให้เช่าและบริ การ

ธุรกิจผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์

รวม

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

มีนาคม 2563

ธันวาคม 2562

มีนาคม 2563

ธันวาคม 2562

มีนาคม 2563

ธันวาคม 2562

มีนาคม 2563

ธันวาคม 2562

38.19

38.79

-

-

583.49

595.03

621.68

633.82

-

-

120.67

121.84

-

-

120.67

121.84

38.19

38.79

120.67

121.84

583.49

595.03

742.35

755.66

สินทรัพย์อื่น

382.36

324.04

สินทรัพย์รวม

1,124.71

1,079.70

สินทรัพย์ถาวร-ให้เช่า
รวม
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21. กาไรต่อหุน้
ก าไรต่ อ หุ ้ น ขั้น พื้ น ฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรั บ งวดด้วยจานวนหุ้น สามัญ ถัวเฉลี่ ยถ่ วง
น้ าหนักที่ออกและเรี ยกชาระแล้วในระหว่างงวด
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562
กาไร (ขาดทุน) ที่เป็ นส่วนของผูถ้ ือหุ้นสามัญของบริ ษทั
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

(พันบาท)
(พันหุ้น)
(บาทต่อหุ้น)

งบการเงินรวม
2563
2562
740
(1,035)
818,025
818,025
0.001
(0.001)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(983)
(2,862)
818,025
818,025
(0.001)
(0.003)

22. สิ ทธิประโยชน์จากการได้รับบัตรส่งเสริ มการลงทุน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย 2 แห่งได้รับสิ ทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนในกิจการ
ส่ งเสริ มการลงทุน ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จานวน 3 ฉบับโดยได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี
อากรดังนี้
- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สาหรับกาไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริ มเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น กรณี
ที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล กิจการจะ
ได้รับอนุ ญาตให้นาผลขาดทุนประจาปี ที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้น ไปหักออกจากกาไร
สุ ทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกาหนดระยะเวลาไม่
เกิน 5 ปี นับแต่วนั พ้นกาหนดเวลานั้น
ทั้งนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในบัตรส่งเสริ มการลงทุน
23. เครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ยใช้วิธี ร าคาตลาดในการวัด มูล ค่า ยุต ิธ รรมของสิ น ทรัพ ย์แ ละหนี้ สิ น ซึ่ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่
ไม่มีตลาดที่มีส ภาพคล่อง หรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีส ภาพคล่องได้ บริ ษ ทั และ
บริ ษทั ย่อยจะใช้วิธีราคาทุนหรื อวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินดังกล่าวแทน
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ระดับที่ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์
หรื อหนี้ สินอย่างเดียวกัน
ระดับที่ 2 ใช้ขอ้ มูล อื่นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้
โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่ คานวณมาจากราคาตลาด)
สาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
ระดับที่ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์และหนี้ สินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
แยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
มูลค่า
ตามบัญชี
สินทรัพย์
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุน
ตราสารทุนอื่นที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด

185,000

มูลค่ายุติธรรม (พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3

-

-

36,939

รวม

36,939

มูลค่ายุติธรรมระดับ 3 สาหรับตราสารทุนอื่นที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด อ้างอิงราคาจาก
การคิดลดกระแสเงินสดและการคิดลดเงินปันผล ข้อสมมติฐานหลัก ที่ใช้ในการประเมินราคาดังกล่าว
ประกอบด้วย อัตราการเพิ่ม ขึ้นของรายได้ต่อปี อัตรากาไรก่อน ดอกเบี้ ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัด
จาหน่าย (EBITDA) อัตรากาไรสุ ทธิ อัตราเงินปันผลที่คาดว่าจะได้รับ ในอนาคต ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องของ
ตราสารทุนที่มีลกั ษณะเหมือนหรื อคล้ายคลึงกันในตลาด และปัจจัยความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้อง
24. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
24.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดาเนินงานและสัญญาบริ การ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีจานวนเงินขั้นต่าที่
ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าดาเนินงานและสัญญาบริ การ ดังนี้
พันบาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2563 ธันวาคม 2562
ภาระผูกพัน
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป
รวม

7,081
615
7,696

7,378
6,293
8,122
21,793

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2563 ธันวาคม 2562
2,970
615
3,585

2,038
658
2,696

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าบริ การที่เกี่ยวข้อง
จากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 บริ ษ ทั
และบริ ษ ัทย่อยได้รับรู ้ สิ นทรั พย์สิ ทธิ การใช้ส าหรั บสั ญญาเช่ า และหนี้ สิ นตามสั ญญาเช่ าบริ การที่
เกี่ยวข้องที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของเงินจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่
เหลื ออยู่คิ ดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยเงิ นกู้ยืมส่ วนเพิ่ มตามที่ กล่ าวไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น
ระหว่างกาลข้อ 19
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24.2 สัญญาเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสิ ทธิในการจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บริ ษ ัท และบริ ษ ทั ย่อย ได้ท าสัญ ญากับ คู่สัญ ญาหลายรายเกี่ ยวกับการได้มาซึ่ งสิ ทธิ ในการ
จาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ดงั นี้
บริ ษทั
เมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม 2561 บริ ษทั ได้ทาข้อตกลง 3 ฝ่ ายระหว่างบริ ษทั (ผูร้ ับโอน) การไฟฟ้า
ส่ วนภูมิ ภาค(คู่สัญญา) และบริ ษทั ย่อย (ผูโ้ อน) แก้ไขเพิ่ มเติ ม ในสั ญญาซื้ อขายไฟฟ้ าสาหรั บซื้ อ
ไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาเพื่อโอนสิ ทธิ และหน้าที่ตามสัญญา
ทั้งหมดให้แก่บริ ษทั และเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 บริ ษทั ได้ซ้ื อสิ นทรัพย์โครงการระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จากบริ ษทั ใหญ่ ในราคาตามบัญชีสุทธิ 38.74 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21
มกราคม 2562 และได้รับการอนุมตั ิให้โอนสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีจากการส่ งเสริ มการลงทุนให้แก่
บริ ษทั ใหญ่ ในการโอนโครงการดังกล่าว บริ ษทั ได้นาหนี้ คา้ งชาระที่มีต่อกันจากการซื้ อโครงการที่
เคยเกิดขึ้นในงวด 2560 ให้ถือเป็ นการชาระค่าซื้ อสิ นทรัพย์ในโครงการที่ เกิดขึ้นบางส่ วนที่เหลื อ
บันทึกเป็ นเจ้าหนี้บริ ษทั ย่อยจานวน 1.92 ล้านบาทไว้ในงบการเงิน
บริ ษทั ย่อย
ในปี 2560 บริ ษทั ย่อยได้ซ้ื อกิจการพลังงานแสงอาทิตย์จากกลุ่มกิจการแห่ งหนึ่ งและซื้ อหุ ้น
ในบริ ษทั ย่อยในกลุ่มเดียวกันที่ได้รับสิ ทธ์ จาหน่ ายกระแสไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ที่ติดตั้งบน
หลังคากับการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค ตามสัญญาเลขที่ PV-PEA 0065/2556 ลงวันที่ 6 กันยายน 2556 ที่
กฟภ. รับซื้อพลังงานไฟฟ้า 995 กิโลวัตต์ ระยะเวลา 25 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 30 ธันวาคม 2556 ถึง วันที่
30 ธันวาคม 2581 ด้วยอัตราที่กาหนดไว้ตามปริ มาณการผลิตซึ่ งเป็ นอัตรา 6.16 บาทต่อหน่วย ใน
เดือนพฤศจิกายน 2561 บริ ษทั ย่อยได้ขายโครงการพลังงานไฟฟ้ าให้แก่ บ ริ ษทั พร้อมสิ ทธิ ต่างๆ
บริ ษทั จึงมีขอ้ ผูกพันต่อคู่สัญญาแทนบริ ษทั ย่อยต่อไปตามที่กล่าวในวรรคข้างต้น
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมที่ 1
บริ ษทั ได้ทาข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าสาหรับการรับซื้ อไฟฟ้ าจากการผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กบั บริ ษทั แห่งหนึ่งที่ได้รับสิ ทธิ์กบั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อรับโอนสิ ทธิ
ในการผลิตและจาหน่ ายกระแสไฟฟ้ าตามเงื่อนไขเดิ มที่ ผูโ้ อนได้ทาไว้กับการไฟฟ้ าระยะเวลา
โครงการ 25 ปี
บริ ษทั ได้ทาสัญญาให้เป็ นผูส้ นับสนุนโครงการ ดาเนิ นการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิ ต ย์แ บบติ ด ตั้ง บนพื้ น ดิ น เพื่ อ ใช้ สิ ท ธิ์ จากเจ้า ของโครงการ โดยบริ ษ ัท จะต้อ งจ่ า ยค่ า
สนับสนุนโครงการให้เจ้าของโครงการรายปี ปี ละ 3.30 ล้านบาท โดยชาระภายหลังที่ผูส้ นับสนุน
โครงการจาหน่ายกระแสไฟฟ้าครบ 1 ปี (กาหนดชาระค่าใช้สิทธิโดยแบ่งจ่ายเป็ นรายเดือน) บริ ษ ทั
มีภาระที่จะต้องจ่ายเงินสนับสนุ นจนสิ้ นสุ ดสัญญา (เดือน เมษายน 2584) จานวนเงินทั้งสิ้ น 76.45
ล้านบาท
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บริ ษทั ย่อยทางอ้อมที่ 2
บริ ษั ท ได้ ท าสั ญ ญากั บ คู่ สั ญ ญาหลายรายเกี่ ย วกั บ การได้ ม าซึ่ งสิ ทธิ ใ นการจ าหน่ า ย
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ดงั นี้
วันที่ 20 มกราคม 2560 ทาสัญญาเพื่อซื้ อโครงการไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ง
บนพื้นดินตั้งอยู่ในสหกรณ์โคนมปากช่องจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งซึ่ งได้รับสิ ทธิ์ ในการ
ขายกระแสไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค มูล ค่าซื้ อขาย จานวน 294.99 ล้านบาท เมื่อวันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2560 บริ ษทั ได้ทาข้อตกลงเพิ่มเติมเพื่อรับโอนสิ ทธิ ในสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า
ส่ วนภูมิภาคจากคู่สัญญาเดิ ม ตามสัญญาการซื้ อขายไฟฟ้ าเลขที่ PVF2-PEA-018/2559 ในปริ มาณ
รับซื้ อพลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ด 5.0 เมกะวัตต์ โดยกาหนดวันจ่ายไฟฟ้ าเข้าระบบเชิ งพาณิ ชย์ ภายใน
วันที่ 30 เมษายน 2560 มีระยะเวลา 25 ปี
เมื่ อวันที่ 3 เมษายน 2560 บริ ษ ทั ได้ทาสัญ ญาร่ วมพัฒ นาโครงการผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์กบั สหกรณ์ โคนมปากช่อง จากัด ซึ่ งเจ้าของโครงการเป็ นฝ่ ายจัดหาที่ดินสาหรับเป็ น
ที่ ต้ งั ของโครงการ ส่ วนบริ ษ ทั เป็ นผูส้ นับสนุ นโครงการและทาสัญญากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
และดาเนินการขอใบอนุญาตและอื่นๆ โดยแบ่งปันผลประโยชน์ตามข้อตกลงในสัญญา
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 บริ ษทั และสหกรณ์โคนม ได้ร่วมกันทาสัญญาเพื่อเช่าที่ดินกับเจ้า
ที่ดินรายหนึ่งเพื่อใช้เป็ นที่ต้ งั โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1
ธันวาคม 2584 (ฉบับเดิมลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2559) ระยะเวลาการเช่า 25 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 ค่าเช่ารวม 38.40 ล้านบาทโดยสหกรณ์เป็ นผูจ้ ่ายชาระจานวน 26.40 ล้านบาท ชาระเป็ นราย
เดือนเดือนละ 88,008.00 บาท ส่ วนบริ ษทั ต้องจ่ายชาระ จานวนเงินรวม 12.00 ล้านบาท แบ่งชาระ
เป็ นเดือนๆละ 40,008.00 บาท
24.3 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ย่อยสองแห่ งมีวงเงินกูย้ ืมระยะ
ยาวจากสถาบันการเงินที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้
ล้านบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2563 ธันวาคม 2562
วงเงินสินเชื่ อ
วงเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้

166.60

166.60

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2563 ธันวาคม 2562
-

-
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25. คดีความ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ถูกฟ้องร้องในคดีต่าง ๆ
ที่มีสาระสาคัญดังนี้
บริ ษทั
25.1 บริ ษ ัท มี ค ดี ฟ้ องร้ อ งจากอดี ต พนัก งาน 1 ราย จานวนเงิ น รวม 2.00 ล้านบาท ปั จจุ บัน อยู่ระหว่าง
พิจารณาของศาล
25.2 บริ ษทั ได้ฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายจากคู่สัญญาเพื่อเรี ยกคืนเงินประกัน (หมายเหตุ 8) และเมื่อวันที่ 17
สิ งหาคม 2559 บริ ษทั ได้ถูกคู่สัญญาดังกล่าวฟ้ องกลับเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย จานวน 50.00 ล้านบาท
ปัจจุบนั คดีความอยูร่ ะหว่างพิจารณาคดี
26. การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตั้ง แต่ เดื อ นมกราคม 2563 เป็ นต้น มา ได้ เกิ ด การแพร่ ระบาดของโรคติ ด เชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) การแพร่ ระบาดของโรค Covid-19 ส่ งผลทาให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อ
ธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม สถานการณ์ดงั กล่าวอาจส่ งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย และการรั บรู ้และการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิน ฝ่ ายบริ หารประเมิ นผล
กระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่ าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้ สินและหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
และได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการในสถานการณ์น้ นั ๆ
27. การอนุมตั ิงบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563

