
 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 



 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 

 บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน)  
 
 ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน

ของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบ

การเงินรวมแบบย่อของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และได้สอบทานขอ้มูลทาง

การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จาํกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น

ผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ข้อสรุปเก่ียวกับขอ้มูลทาง

การเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 

 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง

การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ

สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ

สอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาํให้ขา้พเจ้าไม่

สามารถได้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดังนั้นขา้พเจา้จึงไม่

แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 
ข้อสรุป 

 ขา้พเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดัทาํขึ้นตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34  เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของ

ขา้พเจา้ 
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

 ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 2.3 เน่ืองดว้ยผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่าง

กาลสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 โดยเลือกนําแนวปฏิบติัทางการบญัชี 

เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี มาถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิได้

ใหข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 
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เร่ืองอ่ืน 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยและ   

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

แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลง

วนัท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2563 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2562 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ของบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 2562 ของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกัด (มหาชน) ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดย

ผูส้อบบญัชีอ่ืน โดยให้ขอ้สรุปว่าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไม่ได้จดัทาํขึ้นตาม

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ืองการรายงานทางการเงินระหว่างกาลในสาระสําคญัตามรายงานลงวนัท่ี 9 

สิงหาคม 2562 

 

 

 

 

      (นางสาวเตชินี  พรเพญ็พบ) 

  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 10769 

 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัที� 30 ณ วนัที� 31 ณ วนัที� 30 ณ วนัที� 31

หมายเหตุ มิถุนายน 2563 ธนัวาคม 2562 มิถุนายน 2563 ธนัวาคม 2562

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,686             9,299                2,436             3,608             

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 5.4, 6 8,545             9,215                11,194           8,287             

กิจการอื�น 6            47,952           52,725              4,225             6,642             

เงินให้กูย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 5.4         30,000           -                   30,000           -                 

สินคา้คงเหลือ 7            7,629             -                   7,099             -                 

ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อขาย 8            100,203         102,589            21,838           23,027           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 106                425                   97                  368                

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น 9            1,878             -                   1,878             -                 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 201,999         174,253            78,767           41,932           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 4, 11 46,939           -                   46,939           -                 

เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกนั 8,968             8,041                -                 -                 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10          -                 -                   256,857         164,162         

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 4, 11 -                 46,939              -                 46,939           

เงินให้กูย้มืระยะยาว

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 5.4         58,000           89,250              184,637         294,400         

กิจการอื�น 12          3,875             4,602                -                 -                 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 13          119,499         121,840            119,499         121,840         

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 14          583,486         599,340            77,150           80,115           

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 15          51,027           -                   602                -                 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16          33,816           34,480              12                  16                  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 122                122                   -                 -                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 825                831                   13                  13                  

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 906,557         905,445            685,709         707,485         

รวมสินทรัพย์ 1,108,556       1,079,698         764,476         749,417         

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563
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งบการเงินรวม

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์
พนับาท

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัที� 30 ณ วนัที� 31 ณ วนัที� 30 ณ วนัที� 31

หมายเหตุ มิถุนายน 2563 ธนัวาคม 2562 มิถุนายน 2563 ธนัวาคม 2562

หนี� สินหมุนเวียน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 5.4, 17 -     -     1,045 54 

กิจการอื�น 17          8,312 7,905 5,267 3,931 

เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาจะซื�อจะขายและให้เช่า 3,348 1,961 1,543 575 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 18          36,981 37,022 -     -     

ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่าที�ถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ�งปี 4, 19 2,067 153 156 153 

เงินกูย้มืระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 5.4         -     -     31,519 -     

รวมหนี� สินหมุนเวียน 50,708           47,041              39,530           4,713             

หนี� สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18          193,790 182,103 -     -     

หนี� สินตามสญัญาเช่า 4, 19 49,325 339 260 339 

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์

พนกังาน 1,344 1,140 1,301 1,102 

รวมหนี� สินไม่หมุนเวียน 244,459 183,582 1,561 1,441 

รวมหนี� สิน 295,167 230,623 41,091 6,154 

4

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

บาท

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบการเงินรวม

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัที� 30 ณ วนัที� 31 ณ วนัที� 30 ณ วนัที� 31

หมายเหตุ มิถุนายน 2563 ธนัวาคม 2562 มิถุนายน 2563 ธนัวาคม 2562

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 818,024,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 818,025         818,025            818,025         818,025         

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

หุ้นสามญั 818,024,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 818,025         818,025            818,025         818,025         

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 624,226         624,226            624,226         624,226         

ส่วนเกินจากการเปลี�ยนแปลงสดัส่วน

การลงทุนในบริษทัยอ่ย 66 (1,738) -                 -                 

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้

สาํรองตามกฎหมาย 9,834             9,834                9,834             9,834             

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (697,855) (698,661) (728,700) (708,822)

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 754,296         751,686            723,385         743,263         

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 59,093 97,389              -                 -                 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 813,389         849,075            723,385         743,263         

รวมหนี� สินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,108,556       1,079,698         764,476         749,417         

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บาท

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563
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            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�



"สอบทานแล้ว"

2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 2,240 690 650 690 

รายไดค้่าเช่าและบริการ 5.3          2,259 2,951 3,009 3,411 

รายไดจ้ากการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 22,156 22,208 2,353 2,246 

รายไดด้อกเบี�ย 5.3          1,533 1,091 3,234 3,766 

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของ

สินทรัพยท์างการเงิน 188 -      188 -      

รายไดอื้�น 1,929 76 1,898 59 

รวมรายได้ 30,305 27,016 11,332 10,172 

ค่าใชจ้่าย

ตน้ทุนขาย 1,957 598 595 598 

ตน้ทุนค่าเช่าและบริการ 2,138 2,486 2,138 2,463 

ตน้ทุนจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 9,892 10,481 972 868 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 807 382 499 168 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 5.3          9,008 10,976 6,927 8,940 

รวมค่าใชจ้่าย 23,802 24,923 11,131 13,037 

กาํไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 6,503 2,093 201 (2,865)

ตน้ทุนทางการเงิน 5.3          2,646 3,504 319 994 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 3,857 (1,411) (118) (3,859)

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ -      -      -      -      

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 3,857 (1,411) (118) (3,859)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

รายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน

ที�กาํหนดไว้ -      109 -      100 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -      109 -      100 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 3,857 (1,302) (118) (3,759)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

6

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�



"สอบทานแล้ว"

2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 1,982 (3,751) (118) (3,859)

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 1,875 2,340 -      -      

3,857 (1,411) (118) (3,859)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 1,982 (3,642) (118) (3,759)

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 1,875 2,340 -      -      

3,857 (1,302) (118) (3,759)

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท)

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 21           0.002 (0.005) (0.0001) (0.005)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

7

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563

พนับาท

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�



"สอบทานแล้ว"

2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 2,930 5,780 1,340 1,360 

รายไดค้่าเช่าและบริการ 5.3          4,953 5,921 6,550 6,842 

รายไดจ้ากการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 46,225 46,092 4,645 4,584 

รายไดด้อกเบี�ย 5.3          3,074 2,114 6,864 7,487 

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์

ทางการเงิน 188 -      188 -      

รายไดอื้�น 2,168 215 2,000 182 

รวมรายได้ 59,538 60,122 21,587 20,455 

ค่าใชจ้่าย

ตน้ทุนขาย 2,552 4,344 1,189 1,196 

ตน้ทุนค่าเช่าและบริการ 4,315 5,015 4,245 4,948 

ตน้ทุนจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 19,355 20,652 1,729 1,673 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 1,519 1,724 1,020 374 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 5.3          18,338 21,158 14,136 17,816 

รวมค่าใชจ้่าย 46,079 52,893 22,319 26,007 

กาํไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 13,459 7,229 (732) (5,552)

ตน้ทุนทางการเงิน 5.3          5,683 6,169 368 1,169 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 7,776 1,060 (1,100) (6,721)

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ -      -      -      -      

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 7,776 1,060 (1,100) (6,721)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

รายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน

ที�กาํหนดไว้ -      109 -      100 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -      109 -      100 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 7,776 1,169 (1,100) (6,621)

พนับาท

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

8

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�



"สอบทานแล้ว"

2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 2,722 (5,184) (1,100) (6,721)

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 5,054 6,244 -      -      

7,776 1,060 (1,100) (6,721)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 2,722 (5,075) (1,100) (6,621)

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 5,054 6,244 -      -      

7,776 1,169 (1,100) (6,621)

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท)

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 21           0.003 (0.006) (0.001) (0.008)

หมายเหตุ

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

9

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มี รวมส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนที�ออก ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ส่วนเกิน (ตํ�า) จากการ รวมส่วน อาํนาจควบคุม

และชาํระแลว้ เปลี�ยนแปลงสัดส่วน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถ้ือหุน้

การลงทุนในบริษทัยอ่ย ทุนสาํรอง ของบริษทัใหญ่

หมายเหตุ ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที� 1 มกราคม 2562 818,025 624,226 -      9,834 (702,784) 749,301 110,392 859,693 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด -      -      -      -      (5,184) (5,184) 6,244 1,060 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับงวด -      -      -      -      109 109 -      109 

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 818,025 624,226 -      9,834 (707,859) 744,226 116,636 860,862 

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 818,025 624,226 (1,738) 9,834 (698,661) 751,686 97,389 849,075 

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี 4 -      -      -      -      (1,916) (1,916) -      (1,916)

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 - 

ปรับปรุงแลว้ 818,025 624,226 (1,738) 9,834 (700,577) 749,770 97,389 847,159 

การเปลี�ยนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 10 -      -      1,804 -      -      1,804 (43,350) (41,546)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด -      -      -      -      2,722 2,722 5,054 7,776 

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563 818,025 624,226 66 9,834 (697,855) 754,296 59,093 813,389 

ส่วนของบริษทัใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

10

พนับาท

งบการเงินรวม

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ทุนที�ออก ส่วนเกิน รวมส่วน

และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น จดัสรรแลว้ ยงัไม่ได้ ของผูถื้อหุ้น

ทุนสาํรอง จดัสรร

ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที� 1 มกราคม 2562 818,025 624,226 9,834 (709,874) 742,211 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด -      -      -      (6,721) (6,721)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -      -      -      100 100 

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 818,025 624,226 9,834 (716,495) 735,590 

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 818,025 624,226 9,834 (708,822) 743,263 

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี 4 -      -      -      (18,778) (18,778)

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงแลว้ 818,025 624,226 9,834 (727,600) 724,485 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด -      -      -      (1,100) (1,100)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563 818,025 624,226 9,834 (728,700) 723,385 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุ

11

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 7,776 1,060 (1,100) (6,721)

ปรับรายการที�กระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

การปรับปรุงดว้ยตน้ทุนทางการเงิน 5,683 5,047 368 38 

การปรับปรุงดว้ยลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น

 (เพิ�มขึ�น) ลดลง (2,776) 1,285 (2,249) (1,417)

การปรับปรุงดว้ยสินคา้คงเหลือ (เพิ�มขึ�น) ลดลง (7,627) -     (7,099) -     

การปรับปรุงดว้ยตน้ทุนพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 2,386 4,327 1,189 1,180 

การปรับปรุงดว้ยสินทรัพยอื์�น (เพิ�มขึ�น) ลดลง -     (4,936) -     -     

การปรับปรุงดว้ยเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น

เพิ�มขึ�น (ลดลง) 6,666 (3,960) 1,356 (3,661)

การปรับปรุงดว้ยเงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาจะซื�อจะขาย 1,478 -     998 -     

การปรับปรุงดว้ยค่าเสื�อมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 18,568 18,177 5,377 5,507 

การปรับปรุงดว้ยประมาณการหนี� สินผลประโยชน์พนกังาน 204 264 199 264 

การปรับปรุงดว้ยหนี� สูญ และหนี�สงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 66 (50) 66 (50)

การปรับปรุงดว้ยขาดทุน (กาํไร) จากการปรับมูลค่ายติุธรรม (188) -     (188) -     

การปรับปรุงดว้ยขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่าย

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 63 -     -     -     

การปรับปรุงอื�นดว้ยรายการที�ไม่ใช่เงินสด - ตดัจาํหน่าย

สินทรัพย์ 1,139 -     926 -     

การปรับปรุงอื�นดว้ยเงินสดที�เกิดจากการลงทุนหรือการกูย้มื (3,379) (10) (7,168) (3,748)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 30,059 21,204 (7,325) (8,608)

ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก) (106) (181) (97) (121)

เงินสดรับ (จ่าย) อื�นจากกิจกรรมดาํเนินงาน

ประมาณการหนี� สินผลประโยชน์พนกังาน -     (738) -     (767)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 29,953 20,285 (7,422) (9,496)

12

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563

พนับาท

งบกระแสเงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกนัเพิ�มขึ�น (927) -     -     -     

เงินสดรับคืนจากการลดทุนในบริษทัยอ่ย -     -     -     80,000 

เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื�น 1,862 -     1,862 -     

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อตราสารทุนของกิจการอื�น (3,479) -     (3,479) -     

เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินให้กูย้มืแก่บุคคลอื�นหรือกิจการ

ที�เกี�ยวขอ้งกนั (37,000) -     (37,000) (32,000)

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินจ่ายล่วงหนา้และเงินให้กูย้มื

แก่บุคคลอื�นหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั -     726 40,500 19,000 

เงินสดรับจากการขายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 336 -     -     -     

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (69) (293) (57) (285)

เงินปันผลรับ 232 -     232 -     

ดอกเบี�ยรับ 536 10 4,277 3,746 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (38,509) 443 6,335 70,461 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มื 30,000 -     -     -     

เงินสดจ่ายเพื�อชาํระเงินกูย้มื (19,303) (48,025) -     (58,000)

เงินสดจ่ายชาํระหนี� สินตามสญัญาเช่า (181) (493) (76) (493)

ดอกเบี�ยจ่าย (5,573) (5,047) (9) (38)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน 4,943 (53,565) (85) (58,531)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) - สุทธิ (3,613) (32,837) (1,172) 2,434 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 9,299 53,556 3,608 9,003 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ�นงวด 5,686 20,719 2,436 11,437 
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บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 

การจดทะเบียน : บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทะเบียน

เลขท่ี 0107548000587 เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2548 

ท่ีตั้งบริษทั สาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 405 ซอย 13 ถนนบอนด์สตรีท ตาํบลบางพูด อาํเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี 

ท่ีตั้งโครงการพลงังานแสงอาทิตย ์

บริษทั แห่งท่ี 1 : เลขท่ี 242/1 หมู่ท่ี 4 ตาํบลพฒันานิคม อาํเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี 

บริษทัยอ่ย แห่งท่ี 1 : เลขท่ี 350-351 ตาํบลคลองม่วง อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 

บริษทัยอ่ย แห่งท่ี 2 : เลขท่ี 304 ตาํบลสระขวญั อาํเภอเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ 

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจาก

แสงอาทิตย ์

 

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 

2.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง

การเงินระหว่างกาล และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(ก.ล.ต.) ไทย ซ่ึงไดก้าํหนดเพื่อเป็นการให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 

โดยเน้นการให้ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อ

ไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่

กบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

   งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่าง

อ่ืนในนโยบายการบญัชี 

   งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 
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 2.2 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

  2.2.1 งบการเงินรวมไดจ้ดัทาํขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกัด (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 
    อตัราส่วนของการถือหุน้   

    (ร้อยละของจาํนวนหุ้นจดทะเบียน)   

    ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31  ท่ีตั้ง 

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ                  มิถุนายน 2563  ธนัวาคม 2562  สาํนกังานใหญ่ 

ถือหุ้นทางตรง         

บริษทั บริหารสินทรัพย ์ธนทรัพย ์จาํกดั 

(เดิมช่ือ บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ย่ี จาํกดั) 

 ริเร่ิมและพฒันาโครงการท่ี

เก่ียวกบัพลงังานและลงทุน

ในกิจการพลงังานไฟฟ้า 

 99.99  99.99  ประเทศไทย 

บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั  พฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์  99.99  99.99  ประเทศไทย 

บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จาํกดั* 

   

 ผลิตและจาํหน่ายพลงังาน

ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์

 49.00  19.60  ประเทศไทย 

บริษทั เวนตุส โซลาร์ จาํกดั* 

   

 ผลิตและจาํหน่ายพลงังาน

ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์

 99.99  -  ประเทศไทย 

บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมถือโดยบริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด     

บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จาํกดั* 

   

 ผลิตและจาํหน่ายพลงังาน

ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์

 -  29.40  ประเทศไทย 

บริษทั เวนตุส โซลาร์ จาํกดั* 

   

 ผลิตและจาํหน่ายพลงังาน

ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์

 -  49.00  ประเทศไทย 

  * การเปลี่ยนแปลงตามหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 10 

 

  2.2.2  บริษทัจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัมีสิทธิไดรั้บ

หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั่ง

การกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

  2.2.3  บริษัทนํางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัมี

อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

  2.2.4 งบการเงินรวมจดัทาํขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีเดียวกนัสําหรับรายการบญัชีท่ีเหมือนกัน

หรือเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีคลา้ยคลึงกนั 

  2.2.5 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออก

จากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

  2.2.6 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั

ย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทั และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
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  การรวมงบการเงินของบริษัทย่อยท่ีบริษัทและบริษัทย่อยมีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่ากึง่หน่ึง 

  ฝ่ายบริหารได้พิจารณาว่าบริษัทและบริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยมี

อาํนาจควบคุมอาํนาจในบริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จาํกดั และบริษทั เวนตุส โซลาร์ จาํกดั ถึงแมว้า่จะ

ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษทัดงักล่าว ดว้ยสัดส่วนเพียงร้อยละ 49 และร้อยละ 49 ตามลาํดบั 

เน่ืองจากบริษทัและบริษทัย่อยสามารถสั่งการกิจกรรมท่ีสําคญัของบริษทัดงักล่าวได ้นอกจากผูถื้อ

หุ้นอ่ืนในบริษทัทั้ง 2 แห่ง ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายย่อย ๆ เท่านั้น ดังนั้น จึงถือว่าบริษทั ทั้ง 2 แห่งเป็น

บริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจการและตอ้งนาํมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัและบริษทั

ยอ่ยมีอาํนาจควบคุมในกิจการดงักล่าว 
 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงิน

ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ

การให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่

ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ย มาตรฐานและการ

ตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภท

และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจาก

ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 

(Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด

ของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ น และหลักการเก่ียวกับการบัญชีป้องกันความเส่ียง 

รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะทาํใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนว

ปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
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ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัและบริษัทย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม

เคร่ืองมือทางการเงิน มาใช้โดยรับรู้ผลกระทบสะสมโดยการปรับปรุงยอดยกมาของกาํไรสะสม 

(Modified Retrospective Approach) โดยไม่ปรับยอ้นหลังงบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบสะสมจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก ไดแ้สดงไวใ้นหมาย

เหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 4 

 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง 

สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการ

รับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่า

รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้

แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

การบญัชีสําหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบั

ท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้

หลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 

มาใชโ้ดยบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาปฏิบติัใช้

เป็นคร้ังแรก โดยไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ทั้งน้ี  บริษทัและบริษทัย่อย

เลือกปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกับสัญญาเช่าท่ีก่อนหน้าจดัประเภทเป็น

สัญญาเช่าดาํเนินงาน โดยการรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดว้ยมูลค่าปัจจุบนั

ของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียการกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษทั ณ 

วนัท่ีนาํมาปฏิบติัใชค้ร้ังแรกและรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นรายสัญญาในจาํนวนเท่ากบัหน้ีสินตาม

สัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจาํนวนในการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายล่วงหนา้หรือคา้งจ่ายซ่ึงเก่ียวขอ้ง

กบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวนัท่ีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมา

ถือปฏิบติั 

ทั้งน้ี ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุงบการเงินระหวา่ง

กาลขอ้ 4 
 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือ

รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราว

สําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีใน

ช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 
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แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 

และมีผลบงัคบัใช้สําหรับการจดัทาํงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีรอบระยะเวลารายงาน

ส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

บริษทัและบริษทัย่อยเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชี

ดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งนาํขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มา

ใช้วดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณีท่ีใช้วิธีการอย่างง่ายในการ

วดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

- เลือกท่ีจะวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดด้วยมูลค่า

ยติุธรรม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

- เลือกท่ีจะไม่นาํขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการพยากรณ์

ทางการเงิน ในอนาคตใชป้ระกอบเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง กิจการยงัปฏิบติั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม  

- เลือกท่ีจะไม่นําข้อมูลท่ีเก่ียวกับสถานการณ์ COVID-19 ท่ีมีความไม่แน่นอนซ่ึงอาจ

กระทบต่อการประมาณการกาํไรทางภาษีท่ีจะเกิดขึ้ นในอนาคต มาเป็นข้อมูลในการ

ประมาณการความเพียงพอของกาํไรทางภาษีท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อท่ีจะใชป้ระโยชน์

จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

- เลือกท่ีจะไม่นาํสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการด้อยค่า ตามมาตรฐาน                   

การบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

- เลือกท่ีจะไม่นําสถานการณ์ COVID-19 มาพิจารณาเป็นเหตุการณ์ท่ีมีผลทาํให้เกิดภาระ

ผกูพนัในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต 
 

3. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัท่ีใช้ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบัท่ีใช้ใน

การจดัทาํงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้นโยบายการบญัชีท่ีมีการเปล่ียนแปลง

เน่ืองจากบริษทัและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

และกลุ่มมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกับเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 

เร่ือง สัญญาเช่า ซ่ึงมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

3.1 ลูกหน้ีการคา้ 

  ลูกหน้ีการคา้รับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยจาํนวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บ

ชาํระ ในกรณีท่ีมีส่วนประกอบดา้นการจดัหาเงินท่ีมีนยัสาํคญัจะรับรู้ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของส่ิงตอบแทน 

  ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อ

หน้ีสงสัยจะสูญ โดยใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ซ่ึงกาํหนดให้พิจารณาผล

ขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุหน้ีและรับรู้ผลขาดทุนตั้งแต่การรับรู้รายการลูกหน้ีการคา้ ใน
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การพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ น ลูกหน้ีการค้าจะถูกจัดกลุ่มตามวนัท่ีครบ

กาํหนดชาํระ อตัราความเสียหายท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับประวติัการชาํระเงินและขอ้มูลผล

ขาดทุนด้านเครดิตในอดีตซ่ึงมีการปรับเพื่อสะท้อนข้อมูลปัจจุบันและการคาดการณ์ล่วงหน้า

เก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลต่อความสามารถของลูกคา้ในการชาํระหน้ี และปรับอตัรา

การสูญเสียในอดีตตามการเปล่ียนแปลงท่ีคาดการณ์ไวใ้นปัจจยัเหล่าน้ี ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนภายใตค้่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 

3.2 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

การจัดประเภทรายการขึ้ นอยู่กับโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจการในการจัดการ

สินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินตามลกัษณะการวดัมูลค่า ดงัน้ี 

• รายการท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม (ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือผา่นกาํไร

ขาดทุน) และ 

• รายการท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งจดัประเภทรายการใหม่สําหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีเฉพาะเม่ือ

บริษทัและบริษทัยอ่ยเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยเ์หล่านั้น 

ตราสารทุนสามารถจาํแนกและไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามประเภทของการวดัมูลค่าไดส้อง

ประเภท ไดแ้ก่ การวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน (FVPL) หรือการวดัมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) ซ่ึงไม่สามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไวใ้นกาํไรหรือ

ขาดทุนในภายหลงั  

ในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินหรือ

หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม บวก

หรือหักดว้ยตน้ทุนการทาํรายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกสินทรัพยท์างการเงิน

หรือหน้ีสินทางการเงินนั้น ต้นทุนการทาํรายการของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนนั้นรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินซ่ึงประกอบดว้ยอนุพนัธ์แฝงจะพิจารณาในภาพรวมวา่กระแสเงินสดท่ีเกิด

จากสินทรัพยท์างการเงินนั้นเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียหรือไม่  

การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหน้ีขึ้นอยู่กบัโมเดลทางธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อยใน

การจดัการสินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

การวดัมูลค่าตราสารหน้ีสามารถทาํได ้3 วิธี โดยขึ้นอยู่กบัการจดัประเภทตราสารหน้ีของบริษทัและ

บริษทัยอ่ย 
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• ราคาทุนตดัจาํหน่าย  สินทรัพยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายเม่ือบริษทั

และบริษทัย่อยถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์การถือ

ครองสินทรัพยท์างการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และขอ้กาํหนดตามสัญญาของ

สินทรัพยท์างการเงินซ่ึงทาํให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจาก

ยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีกาํหนดไว ้รายไดด้อกเบ้ียจากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว

ตอ้งคาํนวณโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตดัรายการ

จะรับรู้โดยตรงในกาํไรหรือขาดทุนและแสดงรายการในกาํไรขาดทุนอ่ืน พร้อมกบักาํไร

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นกาํไรหรือขาดทุน 

• มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) สินทรัพยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเม่ือบริษทัและบริษทัย่อยถือครองสินทรัพย์

ทางการเงินตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขาย

สินทรัพยท์างการเงิน และข้อกาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงทาํให้เกิด

กระแสเงินสด ซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ี

กาํหนดไว ้การเปล่ียนแปลงของมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินรับรู้ผ่านกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน ยกเวน้ รายการขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบ้ีย และกาํไรขาดทุนจาก

อตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวข้องจะรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน เม่ือมีการตดัรายการสินทรัพย์

ทางการเงิน กาํไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจะตอ้งจดั

ประเภทรายการใหม่เข้ากาํไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในกาํไรขาดทุนอ่ืน รายได้

ดอกเบ้ียจากสินทรัพยท์างการเงินดังกล่าวต้องคาํนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง 

รายการขาดทนุจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุน 

• มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน (FVPL) สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการวดั

มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือ FVOCI ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่า FVPL จะรับรู้เป็นกาํไรหรือ

ขาดทุน และแสดงรายการสุทธิในกาํไรขาดทุนอ่ืนในรอบระยะเวลาท่ีเกิดรายการ 

เงินปันผลท่ีไดรั้บจากเงินลงทุนจะรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนโดยแสดงรายการเป็นรายไดอ่ื้นเม่ือ

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผล 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย FVPL จะรับรู้เป็น

กาํไรขาดทุนอ่ืนในงบกาํไรขาดทนุ รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (และการกลบัรายการขาดทุนจาก

การด้อยค่า) ของตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าด้วย FVOCI จะไม่แยกแสดงรายการต่างหากจากรายการ

เปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ ในมลูค่ายติุธรรม 
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การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงินและส่วนของเจ้าของ 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีบริษทัและบริษทัย่อยเป็นผูอ้อกตอ้งจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงิน

หรือตราสารทุนโดยพิจารณาภาระผกูพนัตามสัญญา 

• หากบริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตามสัญญาท่ีจะตอ้งส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์

ทางการเงินอ่ืนให้กบักิจการอ่ืน โดยไม่สามารถปฏิเสธการชาํระหรือเล่ือนการชาํระออกไป

อยา่งไม่มีกาํหนดไดน้ั้น เคร่ืองมือทางการเงินนั้นจะจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงิน เวน้

แต่ว่าการชาํระนั้นสามารถชาํระโดยการออกตราสารทุนของบริษทัและบริษทัย่อยเองดว้ย

จาํนวนตราสารทุนท่ีคงท่ี และเปล่ียนกบัจาํนวนเงินท่ีคงท่ี 

• หากบริษทัและบริษทัย่อยไม่มีภาระผูกพนัตามสัญญาหรือสามารถเล่ือนการชําระภาระ

ผกูพนัตามสัญญาไปได ้เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 

ในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงินดว้ย

มูลค่ายุติธรรม บริษทัและบริษทัย่อยจดัประเภทรายการหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดท่ีวดัมูลค่าใน

ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย ยกเวน้หน้ีสินทางการเงินบางรายการ  

 

การรับรู้รายการและการตัดรายการ 

บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งรับรู้สินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินในงบแสดงฐานะ

การเงินเฉพาะเม่ือบริษทัและบริษทัย่อยเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนดของสัญญาของเคร่ืองมือทาง

การเงินนั้น การซ้ือหรือขายสินทรัพยท์างการเงินตามวิธีปกติตอ้งรับรู้รายการในวนัซ้ือขาย ซ่ึงเป็น

วนัท่ีบริษทัและบริษทัย่อยตกลงท่ีจะซ้ือหรือขายสินทรัพย ์สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการ

เฉพาะเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงินหมดอายุ หรือเม่ือบริษทั

และบริษทัยอ่ยโอนสินทรัพยท์างการเงิน และเป็นการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็น

เจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงิน 

 

การด้อยค่า 

บริษทัและบริษทัย่อยประเมินขอ้มูลคาดการณ์อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนด้าน

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายและ FVOCI 

วิธีการประเมินการดอ้ยค่าท่ีเลือกใชข้ึ้นอยู่กบัความเป็นสาระสําคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต บริษทั

และบริษทัยอ่ยใชวิ้ธีทัว่ไป (General approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

3.3 สัญญาเช่า 

 ณ วัน เร่ิมต้นสัญญา บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญ าเช่าหรือ

ประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญา

นั้นเป็นการใหสิ้ทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อการแลกเปล่ียน

กบัส่ิงตอบแทน 
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  บริษทัและบริษทัยอ่ยประเมินอายสุัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ไดท่ี้ระบุในสัญญาเช่า

หรือตามระยะเวลาท่ีเหลืออยูข่องสัญญาเช่าท่ีมีผลอยู ่ณ วนัท่ีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมา

ใชเ้ป็นคร้ังแรก (ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563) โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญา

เช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการ

ยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น ทั้งน้ีพิจารณาถึง

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่ออายขุองสัญญาเช่าดงักล่าว เป็นตน้ 
 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ผู้เช่า 

  สินทรัพยสิ์ทธิการใชรั้บรู้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหักค่า

เส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญา

เช่าใหม่ (ถา้มี) ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ย จาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่า

เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงท่ีเกิดขึ้น และการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าใดๆท่ีจ่ายชาํระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่า

เร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลหกัส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

  ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้วมถึงประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดขึ้นสําหรับผูเ้ช่าในการ

ร้ือและขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์

อา้งอิงใหอ้ยูใ่นสภาพตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญาเช่า 

  ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตาม

อายขุองสัญญาเช่า หรืออายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละประเภท  
 
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

  หน้ีสินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ได้

จ่ายชาํระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าดงักล่าวประกอบดว้ย การจ่ายชาํระ

คงท่ี (รวมถึงการจ่ายชาํระคงท่ีโดยเน้ือหา) หกัลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า (ถา้มี) และจาํนวนเงินท่ี

คาดว่าผูเ้ช่าจะจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ นอกจากน้ี การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า

ยงัรวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิการเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีบริษทัและ

บริษทัย่อยจะใช้สิทธิเลือกนั้น และการจ่ายชาํระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนด

สัญญาเช่าแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า  

  บริษทัและบริษทัย่อยคาํนวณมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าโดยใช้อัตรา

ดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ีสัญญาเช่ามีผล หากอตัราดอกเบ้ียตามนยัของหน้ีสินสัญญาเช่านั้น

ไม่สามารถกําหนดได้ ทั้ งน้ีอัตราดอกเบ้ียการกู้ยืมส่วนเพิ่มอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของ

พนัธบตัรรัฐบาลปรับดว้ยค่าความเส่ียงท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลงัจากวนัท่ี

สัญญาเช่าเร่ิมมีผลบริษทัและบริษทัย่อยจะวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นเพื่อสะทอ้น

ดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า และลดลงเพื่อสะทอ้นการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายชาํระแลว้ 

นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัย่อยจะวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุ

สัญญาเช่า จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระ หรือการประเมินสิทธิการเลือกในการซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 
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สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าตํ่า 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยเลือกใชข้อ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการสาํหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (สัญญา

เช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่านบัจากวนัท่ีสัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิการเลือกซ้ือ) 

และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า จาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าดงักล่าวจะรับรู้

เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

 บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าจากสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายไดโ้ดย

ใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

 

3.4 สินคา้คงเหลือ 

 สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุน

ของสินคา้คาํนวณโดยใชวิ้ธี ดงัน้ี 

- งานระหวา่งทาํตามสัญญาโครงการ วิธีราคาทุนแบบเฉพาะเจาะจง 

- อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง วิธีเขา้ก่อน - ออกก่อน 

 ตน้ทุนในการซ้ือ ประกอบด้วย ราคาซ้ือและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือสินคา้นั้น เช่น 

อากรขาเขา้ ค่าขนส่ง และตน้ทุนอ่ืนๆซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซ่ึงสินคา้ และหักดว้ยส่วนลด

การคา้และเงินท่ีไดรั้บคนืจากการซ้ือสินคา้ 

ตน้ทุนงานระหว่างทาํ ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ค่างานผูรั้บเหมาช่วง

และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติธุรกิจ หกัดว้ยประมาณ

การตน้ทุนในการผลิตสินคา้ใหเ้สร็จและตน้ทุนท่ีจาํเป็นตอ้งจ่ายไปเพื่อใหข้ายสินคา้ได ้  

 

4. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ

ปฏิบติั 

  ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 2.3 บริษทัและบริษทัย่อยไดน้ํามาตรฐาน

การรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 มาถือ

ปฏิบติัในระหว่างงวดปัจจุบนั โดยบริษทัและบริษทัย่อยมีผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี

เน่ืองจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วขา้งตน้มาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี   
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

 

 

 ผลกระทบจาก

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินกลุ่ม

เคร่ืองมือทางการเงิน 

 ผลกระทบจาก

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัท่ี 16 

 

 ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2563 

 

 

งบแสดงฐานะการเงิน        

สินทรัพยห์มุนเวียน        

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        

      กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,215  -  -  9,215 

      กิจการอ่ืน 52,725  (1,916)  -  50,809 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน -  46,939  -  46,939 

เงินลงทุนระยาวอ่ืน 46,939  (46,939)  -  - 

 เงินให้กูย้ืมระยะยาว         

      กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 89,250  -  -  89,250 

      กิจการอ่ืน 4,602  -  -  4,602 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 599,340  -  (686)  598,654 

 สินทรัพยสิ์ทธิการใช้  -  -  51,767  51,767 

หน้ีสินหมุนเวียน        

 ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนด        

       ชาํระภายในหน่ึงปี  153  -  1,313  1,466 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน        

 หน้ีสินตามสัญญาเช่า 339  -  49,768  50,107 

กาํไร (ขาดทุน) สะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (698,661)  (1,916)  -  (700,577) 
 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

 

 

 ผลกระทบจาก

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินกลุ่ม

เคร่ืองมือทางการเงิน 

 ผลกระทบจาก

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัท่ี 16 

 

 ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2563 

 

 

งบแสดงฐานะการเงิน        

สินทรัพยห์มุนเวียน        

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        

      กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,287  -  -  8,287 

      กิจการอ่ืน 6,642  (1,916)  -  4,726 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน -  46,939  -  46,939 

เงินลงทุนระยาวอ่ืน 46,939  (46,939)  -  - 

 เงินให้กูย้ืมระยะยาว         

      กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 294,400  (16,862)  -  277,538 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 599,340  -  (686)  598,654 

 สินทรัพยสิ์ทธิการใช้  -  -  686  686 

กาํไร (ขาดทุน) สะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (708,822)  (18,778)  -  (727,600) 
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4.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 ผลกระทบท่ีมีต่อกาํไร (ขาดทุน) สะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กาํไร (ขาดทุน) สะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (698,661)  (708,822) 

การเพ่ิมขึ้นจากค่าเผ่ือผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น (1,916)  (1,916) 

การเพ่ิมขึ้นจากค่าเผ่ือผลขาดทุนเงินให้กูย้ืมกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  (16,862) 

การปรับปรุงกาํไร (ขาดทุน) สะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรรจากการนาํมาตรฐาน    

   การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (1,916)  (18,778) 

กาํไร (ขาดทุน) สะสม - ยงัไม่จดัสรร ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563     

   เฉพาะผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 (700,577)  (727,600) 

 

การจัดประเภทและการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (วนัท่ีถือปฏิบติัคร้ังแรก) ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัย่อยได้ประเมิน

โมเดลธุรกิจท่ีใช้จดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน และจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ทางการเงิน ดงัน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่ายติุธรรม 

ผ่านกาํไรขาดทุน 

 ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 รวม  มูลค่ายติุธรรม 

ผ่านกาํไรขาดทุน 

 ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  9,299  9,299  -  3,608  3,608 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น            

 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  9,215  9,215  -  8,287  8,287 

        กิจการอื่น -  50,809  50,809  -  4,726  4,726 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั -  8,041  8,041  -  -  - 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 36,939  10,000  46,939  36,939  10,000  46,939 

เงินให้กูยื้มระยะยาว            

 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  89,250  89,250  -  277,538  277,538 

        กิจการอื่น -  4,602  4,602  -  -  - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น -  831  831  -  13  13 

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

 

 หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยจดัประเภทรายการดว้ยวิธีราคา

ทุนตดัจาํหน่าย 
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายการลูกหน้ีการคา้และเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีตอ้งมี

การพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

 

ลูกหนีก้ารค้า 

 บริษทัและบริษทัย่อยได้ปฏิบติัตามวิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการวดัมูลค่าของผล

ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายสุาํหรับลูกหน้ีการคา้ทั้งหมด 

 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการจดักลุ่มลูกหน้ี

การคา้ตามความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีมีลกัษณะร่วมกนัและระยะเวลาเกินกาํหนดชาํระ อตัราขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากลกัษณะการจ่ายชาํระเงินในอดีต ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจาก

ประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัในอนาคตท่ีจะมีผลกระทบต่ออตัราขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

ดว้ยวิธีการดงักล่าว ค่าเผื่อผลขาดทุนสาํหรับลูกหน้ีการคา้มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ยงัไม่ถึง 

กาํหนดชาํระ 

 

 

ไม่เกิน 

3 เดือน 

 3 - 6 เดือน  6 - 12 เดือน  

 

เกินกว่า 

12 เดือน 

 รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563            

ลูกหน้ีการคา้ 8,480  3,968  -  -  27,218  39,666 

ค่าเผื่อผลขาดทุน -  3,776  -  -  27,218  30,994 

 
 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ถึง 

กาํหนดชาํระ 

 

 

ไม่เกิน 

3 เดือน 

 3 - 6 เดือน  6 - 12 เดือน  

 

เกินกว่า 

12 เดือน 

 รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563            

ลูกหน้ีการคา้ 101  3,968  -  -  27,218  31,287 

ค่าเผื่อผลขาดทุน -  3,776  -  -  27,218  30,994 

 

การกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กบัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

มีดงัน้ี  

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้    

ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 29,078  29,078 

ผลกระทบจากการปรับปรุงยอดยกมาท่ีมีต่อกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,916  1,916 

ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 30,994  30,994 
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เงินให้กู้ยืมแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดั

จาํหน่าย ค่าเผ่ือผลขาดทนุถูกจาํกดัท่ีผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขา้งหนา้ 

การกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรับเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 กบัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ค่าเผื่อผลขาดทุนสาํหรับเงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562  -  - 

ผลกระทบจากการปรับปรุงยอดยกมาท่ีมีต่อกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร -  16,862 

ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 -  16,862 
 

4.2 สัญญาเช่า 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก บริษทัและบริษทัย่อย

รับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานด้วยมูลค่า

ปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยูโ่ดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2563 และสําหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน บริษทัและบริษทั

ย่อยรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีนํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 พนับาท 

 

งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเปิดเผย  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 21,793  2,696 

บวก  สิทธิท่ีจะซ้ือหรือขยายระยะเวลาท่ีค่อนขา้งแน่ท่ีจะมีการใชสิ้ทธิ 64,478  - 

หกั  สัญญาพิจารณาเป็นสัญญาบริการ (3,149)  (2,696) 

 83,122  - 

หกั  ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (32,041)  - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมขึ้นจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน    

     ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั  51,081  - 

หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 492  492 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 51,573  492 
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 พนับาท 

 

งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ประกอบดว้ย    

     หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวียน 1,466  153 

     หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 50,107  339 

 51,573  492 
 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้บ่งตามประเภทสินทรัพยไ์ดด้งัน้ี 

 พนับาท 

 

งบการเงินรวม  

 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563    

     ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 51,081  - 

     ยานพาหนะ 492  492 

     รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 51,573  492 

 

5.  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

   เพื่อวตัถุประสงค์ในการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั

บริษัท หากบริษัทมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้ งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมี

สาระสําคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักัน โดยท่ี

บริษทัมีการควบคุมเดียวกนัหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคล

หรือเป็นกิจการ 

5.1  ลกัษณะความสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ลกัษณะความสัมพนัธ ์

บริษทัยอ่ย   

 บริษทั บริหารสินทรัพย ์ธนทรัพย ์จาํกดั  

  (เดิมช่ือ บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั) 

 บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั 

 บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั  บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั 

 บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั  บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่จนถึงวนัท่ี 

    19 กนัยายน 2562 

 บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จาํกดั  บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั 

 บริษทั เวนตุส โซลาร์ จาํกดั  บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั 
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ช่ือบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ลกัษณะความสัมพนัธ ์

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

 บริษทั เมทลิงค ์อินโฟ จาํกดั  ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิในบริษทัยอ่ย 

 บริษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั  ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิในบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ี 

    11 มิถุนายน 2563 

 บริษทั นอร์ติส เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั  ผูถื้อหุ้นในบริษทัย่อยจนถึงวนัท่ี  

 19 กนัยายน 2562 

 บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน)  มีกรรมการร่วมกนั 

 บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  มีผูถื้อหุน้ใหญ่ร่วมกนั 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

 นายพิชิต วิริยะเมตตากุล  ผูถื้อหุน้ใหญ่ 
 

5.2 นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา 

รายไดค้่าเช่าและบริการ  ใชร้าคาตามสญัญาท่ีตกลงกนั 

ดอกเบ้ียรับ  อตัราร้อยละ 3.00 - 7.00 ต่อปี 

ดอกเบ้ียจ่าย  อตัราร้อยละ 3.00 - 5.00 ต่อปี 
 

5.3 รายการสําคญัท่ีเกิดขึ้นกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
 พนับาท 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

รายไดค้่าเช่า        
บริษทัยอ่ย -  -  240  180 

รายไดค้่าบริการ        
บริษทัยอ่ย -  -  661  261 

ดอกเบ้ียรับ        
บริษทัยอ่ย -  -  1,726  3,377 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,299  -  1,299  - 

 รวม 1,299  -  3,025  3,377 

ดอกเบ้ียจ่าย        
บริษทัยอ่ย -  -  314  - 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร        
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 2,716  2,372  1,666  1,172 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน -  -  -  - 

 รวม 2,716  2,372  1,666  1,172 
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 พนับาท 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

รายไดค้่าเช่า        
บริษทัยอ่ย -  -  480  360 

รายไดค้่าบริการ        
บริษทัยอ่ย -  -  1,267  561 

ดอกเบ้ียรับ        
บริษทัยอ่ย -  -  4,686  6,782 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,788  -  1,788  - 

 รวม 1,788  -  6,474  6,782 

ดอกเบ้ียจ่าย        
บริษทัยอ่ย -  -  359  18 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง -  266  -  266 

 รวม -  266  359  284 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร        
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 5,001  4,746  2,901  3,146 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน -  -  -  - 

 รวม 5,001  4,746  2,901  3,146 

 

5.4 ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

 ประกอบดว้ย 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 มิถุนายน 2563  ธนัวาคม 2562  มิถุนายน 2563  ธนัวาคม 2562 

ลูกหน้ีการคา้        

   บริษทัยอ่ย -  -  1,033  394 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        

   บริษทัยอ่ย -  -  1,616  5,185 

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,545  9,215  8,545  2,708 

รวม 8,545  9,215  10,161  7,893 

เจา้หน้ีการคา้        

   บริษทัยอ่ย -  -  -  54 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน        

   บริษทัยอ่ย -  -  1,045  - 
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 เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 รายการเปล่ียนแปลงของเงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30  

มิถุนายน 2563 

(สาํหรับหกเดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

(สาํหรับปี) 

 ณ วนัท่ี 31  

มิถุนายน 2563 

(สาํหรับหกเดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

(สาํหรับปี) 

ณ วนัตน้งวด -  -  -  - 

เพ่ิมขึ้น 30,000  -  30,000  - 

ลดลง -  -  -  - 

ณ วนัส้ินงวด 30,000  -  30,000  - 

 

เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัได้ทาํสัญญาให้กู ้ยืมเงินกับบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์

จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 30.00 ลา้นบาท กาํหนดชาํระคืนภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 โดยมีอตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ 8.00 ต่อปี จ่ายชาํระดอกเบ้ียทุกๆ 3 เดือน โดยมีหลกัประกนัการกูย้ืมเงินเป็นหุ้นของบริษทั คนัทร่ี 

กรุ๊ป โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 80 ลา้นหุ้น ซ่ึงผูกู้เ้ป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิในหุ้นดงักล่าวตามสัญญาจาํนาํ

หุน้ท่ีทาํระหวา่งกนั 

 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั  

รายการเปล่ียนแปลงของเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31  ผลกระทบจากการ  ณ วนัท่ี 1  ในระหว่างงวด  ณ วนัท่ี 30 

 ธนัวาคม 2562  นาํมาตรฐานการ  มกราคม 2563  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  มิถุนายน 2563 

   รายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 9 

มาถือปฏิบติั 

        

เงินให้กูยื้มระยะยาว            

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 89,250   -  89,250   7,000  (38,250)  58,000 

          รวม 89,250  -  89,250  7,000  (38,250)  58,000 
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31  ผลกระทบจากการ  ณ วนัท่ี 1  ในระหว่างงวด  ณ วนัท่ี 30 

 ธนัวาคม 2562  นาํมาตรฐานการ  มกราคม 2563  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  มิถุนายน 2563 

   รายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 9 

มาถือปฏิบติั 

        

เงินให้กูยื้มระยะยาว            

บริษทัยอ่ย 274,000   -  274,000   -  (130,500)  143,500 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,400   -  20,400  37,600  -  58,000 

          รวม 294,400  -  294,400  37,600  (130,500)  201,500 

(หกั)  ค่าเผ่ือผลขาดทุน            

 เงินให้กูยื้มระยะยาว -  (16,863)  (16,863)  -  -  (16,863) 

       สุทธิ 294,400  (16,863)  277,537  37,600  (130,500)  184,637 

 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 

บริษทั 

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อย 3 แห่ง จาํนวนเงินรวม 143.50 ลา้นบาท 

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.0 - 5.0 ต่อปี ดงัน้ี 

แห่งท่ี 1 :  บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั - เงินกูจ้าํนวน 23.00 ลา้นบาท กาํหนดชาํระคืนทั้งหมด

ภายใน 10 ปี นบัจากวนัท่ีทาํสัญญา (วนัท่ี 19 มีนาคม 2561) 

แห่งท่ี 2 : บริษทั เวนตุส โซลาร์ จาํกดั - เงินกูจ้าํนวน 98.50 ลา้นบาท กาํหนดชาํระคืนทั้งหมดภายใน 

10 ปี นบัจากวนัท่ีในสัญญา (วนัท่ี 20 กนัยายน 2561) 

แห่งท่ี 3 : บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จาํกดั - เงินกูจ้าํนวน 22.00 ลา้นบาท กาํหนดชาํระคืนทั้งหมด 

นบัแต่วนัท่ี 8 มกราคม 2562 เป็นตน้ไปจนกวา่จะครบถว้น 

 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั 

บริษทั 

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมเงินแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 แห่ง จาํนวนเงินรวม 27.40 

ลา้นบาท ดงัน้ี 

แห่งท่ี 1 : บริษทั เมทลิงค์ อินโฟ จาํกัด - เงินกู้จาํนวน 20.40 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.0 ต่อปี 

โดยมีสัญญาดงัน้ี 

    สัญญาท่ี 1 :  เงินกู้จ ํานวน  6.12 ล้านบาท กําหนดชําระคืนเม่ือทวงถามหรือเม่ือครบ

กาํหนดระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัท่ีทาํสัญญา  (6 พฤศจิกายน 2560) 

    สัญญาท่ี 2 :  เงินกู้จ ํานวน 14.28 ล้านบาท กําหนดชําระคืนเม่ือทวงถามหรือเม่ือครบ

กาํหนดระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัท่ีทาํสัญญา (19 มีนาคม 2561) 
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แห่งท่ี 2 : บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน) - เงินกูจ้าํนวน 7.00 ลา้นบาท เป็นเงินกูใ้นรูป

ตัว๋สัญญาใช้เงินครบกาํหนดในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.0 ต่อปี 

โดยจ่ายชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน (ตัว๋สัญญาใชเ้งินจดัทาํเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563) 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ย 

  เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2563 บริษทัไดท้าํการรับโอนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทางออ้ม จาํนวน 2 แห่งจาก

บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 10) โดยการรับโอนดงักลา่วบริษทันาํมาหักลดในเงินให้กูย้มืระยะยาวท่ีบริษทัย่อยคง

คา้งอยูจ่าํนวน 90.00 ลา้นบาท (สัญญาครบกาํหนดภายใน 3 ปีนบัจากวนัท่ีในสัญญาซ่ึงลงวนัท่ี 20 มิถุนายน 

2561)  และบริษทัย่อยไดท้าํการโอนสิทธิในการรับคืนเงินให้กูย้ืมจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 2 แห่ง 

ซ่ึงแต่เดิมเป็นกรรมสิทธิของบริษทัยอ่ยมาใหก้บับริษทั โดยมีจาํนวนเงินรวม 68.85 ลา้นบาท ดงัน้ี 

แห่งท่ี 1 : บริษทั เมทลิงค์ อินโฟ จาํกดั - ออกเป็นตัว๋สัญญาใช้เงินจาํนวน 2 ฉบบั รวม 30.60 ลา้นบาท 

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7 ต่อปี โดยฉบบัท่ี 1 จาํนวน 9.18 ลา้นบาท ซ่ึงไดรั้บการโอนสิทธิใน

ตัว๋สัญญาใช้เงินจากบุคคลอ่ืน และฉบบัท่ี 2 จาํนวน 21.42 ลา้นบาท ครบกาํหนดเม่ือทวง

ถามหรือครบกาํหนดระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 และนบัจากวนัท่ี 19 

มีนาคม 2561 ตามลาํดบั แลว้แต่อยา่งใดจะถึงกาํหนดก่อน 

แห่งท่ี 2 : บริษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด์) จาํกดั - เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2561 บริษทัย่อย

ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลง 3 ฝ่ายเพื่อลงทุนในโครงการพลงังานแสงอาทิตยก์บับริษทั 2 แห่ง ให้

กูย้มือีกจาํนวน 38.25 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี กาํหนดชาํระคืนกูภ้ายใน 2 ปี 

นบัจากวนัท่ีทาํสัญญา (วนัท่ี 25 มิถุนายน 2561) เงินกูย้ืมดงักล่าวคํ้าประกนัโดยจาํนวนหุ้น

บุริมสิทธิมูลค่า 38.25 ลา้นบาท ท่ีผูกู้ถื้ออยูใ่นบริษทัยอ่ยของผูใ้หกู้ ้

  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2563 บริษทัได้ทาํบนัทึกขอ้ตกลงยืนยนัการโอนหุ้น    

บุริมสิทธ์ิของบริษทั เวนตุส โซลาร์ จาํกดั จากบริษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด์) 

จาํกัด จาํนวน 382,500 หุ้น เป็นจาํนวนเงิน 41.55 ลา้นบาท เพื่อชาํระเงินกู้จาํนวน 38.25 

ลา้นบาทและดอกเบ้ียจาํนวน 3.30 ล้านบาทซ่ึงเป็นไปตามท่ีกาํหนดในสัญญาเงินกู้ยืม

ดงักล่าวขา้งตน้ (หมายเหตุ 10) 

 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั  

ประกอบดว้ย 
     พนับาท 

 อตัราดอกเบ้ีย (%)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 มิถุนายน 2563   ธนัวาคม 2562  มิถุนายน 2563   ธนัวาคม 2562  มิถุนายน 2563   ธนัวาคม 2562 

เงินกู้ยืมระยะส้ัน            

   บริษทัยอ่ย 4.00  -  -  -  31,519  - 

สุทธิ     -  -  31,519  - 
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  เม่ือวนัที่ 19 มีนาคม 2563 บริษทัไดท้าํสัญญาและรับโอนหุ้นและสิทธิตามสัญญากบับริษทั บริหาร

สินทรัพย ์ธนทรัพย ์จาํกดั (ช่ือเดิมบริษทั เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั) (บริษทัย่อย) เป็นจาํนวนเงินรวม 168.38 

ลา้นบาท (หมายเหตุ 10) โดยบริษทัชาํระค่าตอบแทนตามสัญญาโดยหักสุทธิกบัหน้ีและสิทธิที่จะไดร้ับ

คืนเงินที่บริษทัย่อยคงคา้งอยู ่กบับริษทั ซ่ึงประกอบดว้ยเงินให้กูย้มืระยะยาวจาํนวน 90.00 ลา้นบาท 

ดอกเบ้ียคา้งรับจาํนวน 5.86 ลา้นบาท และสิทธิที่จะไดร้ับเงินจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อย

จาํนวน 41.00 ลา้นบาท เป็นจาํนวนเงินรวม 136.86 ลา้นบาท ส่งผลให้บริษทัตอ้งชาํระเงินส่วนท่ีเหลือจาก

สัญญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 31.52 ลา้นบาทโดยชาํระเงินเม่ือทวงถาม  

 

6.  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 มิถุนายน 2563  ธนัวาคม 2562  มิถุนายน 2563  ธนัวาคม 2562 

กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั        

ลูกหน้ีการคา้ -  -  1,033  394 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        

 ดอกเบ้ียคา้งรับ 8,545  9,215  8,668  7,893 

     อ่ืนๆ -  -  1,493  - 

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 8,545  9,215  10,161  7,893 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 8,545  9,215  11,194  8,287 

กิจการอ่ืน        

ลูกหน้ีการคา้ 38,472  39,666  31,314  31,287 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (31,045)  (29,768)  (31,045)  (29,078) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 7,427  9,898  269  2,209 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        

     ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 1,194  1,491  413  599 

     ภาษีนิติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 35  714  13  558 

     ลูกหน้ีกรมสรรพากร 31,602  33,844  2,524  2,280 

     ดอกเบ้ียคา้งรับ 100  93  100  93 

     อ่ืนๆ 7,594  6,685  906  903 

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 40,525  42,827  3,956  4,433 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 47,952  52,725  4,225  6,642 

รวม 56,497  61,940  15,419  14,929 
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  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีลูกหน้ีการคา้แยกตาม

อายหุน้ีท่ีคา้งชาํระโดยนบัจากวนัท่ีครบกาํหนดชาํระ ไดด้งัน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 มิถุนายน 2563  ธนัวาคม 2562  มิถุนายน 2563  ธนัวาคม 2562 

กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ -  -  222  174 

เกินกาํหนดชาํระ        

     ไม่เกิน  3  เดือน -  -  211  220 

     มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน -  -  360  - 

     มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน -  -  240  - 

          รวม -  -  1,033  394 

กิจการอ่ืน        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 7,264  8,480  106  101 

เกินกาํหนดชาํระ        

     ไม่เกิน  3  เดือน -  3,968  -  3,968 

     มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน -  -  -  - 

     มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 3,990  -  3,990  - 

     มากกว่า 12 เดือน 27,218  27,218  27,218  27,218 

          รวม 38,472  39,666  31,314  31,287 

 

7. สินคา้คงเหลือ  

 สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 มิถุนายน 2563  ธนัวาคม 2562  มิถุนายน 2563  ธนัวาคม 2562 

งานระหว่างทาํตามสัญญาโครงการ 7,099  -  7,099  - 

อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 530  -  -  - 

 รวม 7,629  -  7,099  - 
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8. ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 

  ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 มิถุนายน 2563  ธนัวาคม 2562  มิถุนายน 2563  ธนัวาคม 2562 

ตน้ทุนค่าท่ีดิน 35,932  39,055  2,969  3,310 

ตน้ทุนอาคารและอ่ืนๆ 68,808  68,071  23,406  24,254 

     รวม 104,740  107,126  26,375  27,564 

หกั ค่าเผื่อจากการลดมูลค่า (4,537)  (4,537)  (4,537)  (4,537) 

     สุทธิ 100,203  102,589  21,838  23,027 

 

 การเปล่ียนแปลงของตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2563 และ 2562 ดงัน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

คงเหลือ ณ ตน้งวด 102,589  111,326  23,027  24,207 

เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด 166  -  -  - 

ลดลงจากการขายห้องชุดระหว่างงวด (2,552)  (4,327)  (1,189)  (1,180) 

คงเหลือ ณ ส้ินงวด 100,203  106,999  21,838  23,027 

 

9. สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

  สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31 
 มิถุนายน 2563  ธนัวาคม 2562  มิถุนายน 2563  ธนัวาคม 2562 

เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด        
หุ้นสามญั  862  -  862  - 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 828  -  828  - 

 1,690  -  1,690  - 

 บวก  กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจาก        
   การวดัมูลค่าเงินลงทุน 
   ในตราสารทุน 

 
188 

  
- 

  
188 

  
- 

 รวม 1,878  -  1,878  - 
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 รายการเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด สําหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี  

  พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

ราคาตามบญัชีตน้งวด -  - 

ซ้ือเงินลงทุน 3,479  3,479 

ขายเงินลงทุน (1,789)  (1,789) 

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 188  188 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 1,878  1,878 
 
10. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

  เงินลงทุนในบริษทัย่อย ประกอบดว้ย 
    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    สัดส่วนการถือหุ้น  พนับาท 

     (ร้อยละ)  ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้  วิธีราคาทุน  

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

ช่ือบริษทัยอ่ย  ประเภทธุรกิจ  มถิุนายน 2563  ธนัวาคม 2562  มถิุนายน 2563  ธนัวาคม 2562  มถิุนายน 2563  ธนัวาคม 2562 

บริษทั บริหารสินทรัพย ์ธนทรัพย ์  ริเร่ิมและพฒันาโครงการท่ี  99.99  99.99  45,000  86,000  45,000  86,000 

 จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั เอ ซี ดี เอ็น  เก่ียวกบัพลงังานและลงทุน             

 เนอร์ย่ี จาํกดั)  ในกิจการพลงังานไฟฟ้า             

บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั  พฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์  99.99  99.99  55,000  55,000  55,000  55,000 

บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จาํกดั*  ผลิตและจาํหน่ายพลงังาน             

  ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์  49.00  19.60  100,000  100,000  53,561  23,162 

บริษทั เวนตุส โซลาร์ จาํกดั*  ผลิตและจาํหน่ายพลงังาน             

  ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์  99.99  -  100,000  100,000  103,296  - 

รวม            256,857  164,162 

บริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจในประเทศไทยและไม่มีการจ่ายเงินปันผลในระหว่างงวดสามเดือนและหก

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 

 * ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2563 บริษทัไดมี้

การประชุมเร่ืองการปรับโครงสร้างของผูถ้ือหุ้นในกลุ่มบริษทัย่อยทางออ้ม โดยเสนอให้บริษทั เอซีดี 

เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั จาํหน่ายหุน้สามญัและโอนสิทธิการจาํนาํในหุน้บุริมสิทธิของบริษทัยอ่ยทางออ้มทั้งหมด

ให้แก่บริษทั โดยท่ีประชุมรับทราบและได้นําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุม

คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2563 โดยท่ีประชุมมีมติอนุมติัตามท่ีเสนอ 
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 ต่อมาวนัท่ี 19 มีนาคม 2563 บริษทัไดท้าํสัญญาโอนหุ้นและสิทธิของบริษทัย่อยทางออ้มทั้ง 2 แห่ง

กบับริษทั บริหารสินทรัพย ์ธนทรัพย ์จาํกดั (เดิมช่ือบริษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั) (บริษทัย่อย) จาํนวน

เงินรวม 168.38 ลา้นบาท (หมายเหตุ 5.4) ดงัน้ี 

แห่งท่ี 1 : รับโอนหุน้ของบริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จาํกดั จาํนวน 294,000 หุ้น เป็นจาํนวนเงิน 30.40 ลา้นบาท 

และรับโอนสิทธิและหนา้ท่ีตามสัญญาจาํนาํหุ้นเพื่อเป็นหลกัประกนัในการจ่ายชาํระคืนเงินให้กูย้ืม

จาํนวน 30.60 ล้านบาท และรับโอนสิทธิในการได้รับดอกเบ้ียตามสัญญาจาํนําหุ้นดังกล่าวเป็น

จาํนวน 4.52 ลา้นบาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 65.52 ลา้นบาท 

แห่งท่ี 2 : รับโอนหุ้นของบริษทั เวนตุส โซลาร์ จาํกดั จาํนวน 367,497 หุ้น เป็นจาํนวนเงิน 61.75 ลา้นบาท 

และรับโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาจาํนําหุ้นเพื่อเป็นหลกัประกนัในการจ่ายชาํระคืนเงินให้

กูย้ืมจาํนวน 38.25 ลา้นบาท และรับโอนสิทธิในการไดรั้บดอกเบ้ียตามสัญญาจาํนาํหุ้นดงักล่าว

เป็นจาํนวน 2.86 ลา้นบาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 102.86 ลา้นบาท  

 

ผลจากการโอนหุน้และสิทธิดงักล่าวขา้งตน้ ทาํใหบ้ริษทัมีสัดส่วนการถือหุน้ ดงัน้ี 

 ร้อยละ 

 สัดส่วนเดิม 

(จากการเป็น 

บริษทัยอ่ย

ทางออ้ม) 

 สัดส่วนใหม่ 

(จากการเป็น

บริษทัยอ่ย) 

บริษทั เอสเค วนั พาวเวอร์ จาํกดั 49.00  49.00 
บริษทั เวนตุส โซลาร์ จาํกดั 49.00  49.00** 

 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2563 บริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงยืนยนัการโอนหุ้นบุริมสิทธ์ิของ

บริษทั เวนตุส โซลาร์ จาํกัด จากบริษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด์) จาํกัด จาํนวน 382,500 หุ้น 

เป็นจาํนวนเงิน 41.55 ลา้นบาท (หมายเหตุ 5.4) ผลจากการโอนหุน้ทาํใหบ้ริษทัมีเงินลงทุนในบริษทั เวนตุส 

โซลาร์ จาํกัด เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 103.30 ลา้นบาท และส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดังกล่าว
เพิ่มขึ้นจากสัดส่วนเดิมร้อยละ 49.00** เป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ 

 รายการท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัใหญ่ในบริษทัย่อยท่ีไม่ทาํให้

บริษทัใหญ่สูญเสียการควบคุมบริษทัย่อย ผลต่างท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียท่ีไม่มี

อาํนาจควบคุมท่ีปรับปรุงลดลงและส่ิงตอบแทนท่ีไดจ่้ายจะรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น โดยถือเป็น

ส่วนของเจา้ของของบริษทัใหญ่ ผลต่างดงักล่าวสามารถคาํนวณไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 43,350 

(หกั) ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (41,546) 

ส่วนเกินจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 1,804 
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 บริษทัยอ่ย 

 ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั บริหารสินทรัพย ์ธนทรัพย ์จาํกดั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี  

19 มีนาคม 2563 ไดมี้มติพิเศษอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนจาํนวน 132.00 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

177.00 ล้านบาท เป็น 45.00 ล้านบาท โดยลดจาํนวนหุ้นสามัญ 13.20 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท 

ภายหลงัจากการลดทุนจดทะเบียน บริษทัยงัคงถือหุน้ในบริษทัย่อยจาํนวน 4.50 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10.00 

บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน และไดด้าํเนินการจดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์เรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2563 

 จากการลดทุนดงักล่าวมีกระทบต่อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของบริษทั ดงัน้ี 
 จาํนวนหุ้น  พนับาท 

 ท่ีบริษทัลงทุน 
(ลา้นหุน้) 

 ทุนจดทะเบียน  เงินลงทุนใน 
บริษทัยอ่ย 

ณ วนัตน้งวด 17.70  177.00  86.00 
ลดทุน (13.20)  (132.00)  (41.00) 

ณ วนัปลายงวด 4.50  45.00  45.00 

 

11. สินทรัพยท์างการเงินไมห่มุนเวียนอ่ืน 

  สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน ประกอบดว้ย 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 มิถุนายน 2563  ธนัวาคม 2562  มิถุนายน 2563  ธนัวาคม 2562 

ตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นความ        

 ตอ้งการของตลาด 36,939  36,939  36,939  36,939 

หุ้นกู ้ 10,000  10,000  10,000  10,000 

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

 

12. เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 

  เงินใหกู้ย้มืระยะยาว ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 มิถุนายน 2563  ธนัวาคม 2562  มิถุนายน 2563  ธนัวาคม 2562 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการอ่ืน 3,875  4,602  -  - 
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บริษทัยอ่ย 

  เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2561 บริษัทย่อยได้ทาํสัญญาให้กู ้ยืมเงินกับสหกรณ์แห่งหน่ึง เพื่อซ้ือท่ีดิน

สําหรับท่ีตั้งโครงการพลงังานไฟฟ้าแสงอาทิตย ์โดยบริษทัย่อยไดรั้บโอนสิทธ์ิเรียกร้องในลูกหน้ีเงินกูย้ืม

ดงักล่าว จากผูไ้ดรั้บสิทธ์ิใช้ท่ีดินรายเดิม โดยมีหน้ีตามบญัชีคงเหลือ ณ วนัท่ีไดรั้บโอนจาํนวน 6.90 ลา้น

บาท ตามสัญญากาํหนดใหผู้กู้จ่้ายชาํระเป็นเวลา 60 เดือน ในอตัราเดือนละ 121,092.43 บาท ปลอดดอกเบ้ีย 

โดยสหกรณ์ตกลงให้บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีสิทธิหักค่าใช้สิทธิรายเดือนตามสัญญาให้ผูส้นับสนุนโครงการ

การดาํเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ใชสิ้ทธ์ิของเจา้ของโครงการ (สหกรณ์นิคมสระแกว้) 

เพื่อชาํระคืนเงินกูเ้ป็นรายเดือน 
 

13. อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 

มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี    

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 155,169  155,169 

ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวา่งงวด -  - 

ขายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 155,169  155,169 

ค่าเส่ือมราคาสะสม    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (10,896)  (10,896) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (2,341)  (2,341) 

ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีขายและตดัจาํหน่าย -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 (13,237)  (13,237) 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (22,433)  (22,433) 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าสาํหรับงวด -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 (22,433)  (22,433) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 121,840  121,840 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 119,499  119,499 
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14. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 663,439  106,591 

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน    

    ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (844)  (844) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 662,595  105,747 

ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวา่งงวด 61  669 

ขายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (874)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 661,782  106,416 

ค่าเส่ือมราคาสะสม    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (64,099)  (26,476) 

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน    

    ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 158  158 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (63,941)  (26,318) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (14,703)  (2,948) 

ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีขายและตดัจาํหน่าย 348  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 (78,296)  (29,266) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 599,340  80,115 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 598,654  79,429 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 583,486  77,150 
 

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัไดใ้ชสิ้ทธิเหนือพื้นดิน และเคร่ืองจกัรท่ี

ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ราคาทุนรวมเป็นจํานวนเงิน 542.42 ล้านบาท และ 543.08 ล้านบาท เพื่อเป็น

หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือจากธนาคาร (หมายเหตุ 18) 

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีทรัพยสิ์นก่อนหักค่า

เส่ือมราคาสะสมท่ีคิดค่าเส่ือมราคาหมดแลว้ แต่ยงัใชง้านอยู่มีราคาทุนรวมเป็นจาํนวน 11.60 ลา้นบาท และ 

11.13 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะกิจการเป็นจาํนวนเงิน 11.60 ลา้นบาท และ 10.81 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
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15. สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

  มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชมี้รายการเคล่ือนไหวสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ท่ีดินและส่วน

ปรับปรุงท่ีดิน 

 ยานพาหนะ 

 

 รวม  ท่ีดินและส่วน

ปรับปรุงท่ีดิน 

 ยานพาหนะ 

 

 รวม 

 

ราคาทุน             

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

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงาน             

 ทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั             

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  51,081  844  51,925  -  844  844 

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

เพ่ิมระหว่างงวด  -  -  -  -  -  - 

ตดัจาํหน่าย  -  -  -  -  -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563  51,081  844  51,925  -  844  844 

ค่าเส่ือมราคาสะสม             

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

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงาน             

 ทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั             

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  -  (158)  (158)  -  (158)  (158) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  -  (158)  (158)  -  (158)  (158) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด  (656)  (84)  (740)    (84)  (84) 

ค่าเส่ือมราคา - ตดัจาํหน่าย  -  -  -  -  -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563  (656)  (242)  (898)  -  (242)  (242) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี             

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563  50,425  602  51,027  -  602  602 
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16. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

  รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 152,642  115,807 

ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวา่งงวด 120  - 

ขายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 152,762  115,807 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (98,797)  (96,426) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (784)  (4) 

ค่าตดัจาํหน่ายส่วนท่ีขายและตดัจาํหน่าย -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 (99,581)  (96,430) 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (19,365)  (19,365) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสาํหรับงวด -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 (19,365)  (19,365) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 34,480  16 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 33,816  12 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

ก่อนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมท่ีคิดค่าตดัจาํหน่ายหมดแลว้ แต่ยงัใช้งานอยู่มีราคาทุนรวมเป็นจาํนวน 0.46 

ลา้นบาท และ 0.41 ลา้นบาท ตามลาํดับ (เฉพาะกิจการเป็นจาํนวนเงิน 0.46 ลา้นบาท และ 0.41 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั) 
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17. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 มิถุนายน 2563  ธนัวาคม 2562  มิถุนายน 2563  ธนัวาคม 2562 

กจิการท่ีเกีย่วข้องกัน        

เจา้หน้ีการคา้ -  -  -  54 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน        

      ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -  -  359  - 

      เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น -  -  686  - 

รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  1,045  - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และ        

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  1,045  54 

กจิการอ่ืน        

เจา้หน้ีการคา้ 2,508  1  2,501  1 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน        

      ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,074  2,906  584  1,954 

      เจา้หน้ีเงินประกนั 1,964  1,831  1,211  1,077 

      อ่ืนๆ 2,766  3,167  971  899 

รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5,804  7,904  2,766  3,930 

รวมเจา้หน้ีการคา้และ        

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 8,312  7,905  5,267  3,931 

รวม 8,312  7,905  6,312  3,985 
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18. เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

   เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 มิถุนายน 2563  ธนัวาคม 2562  มิถุนายน 2563  ธนัวาคม 2562 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 231,607  220,073  -  - 

ค่าธรรมเนียมในการจดัการเงินกูย้ืม        

      รอตดัตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (836)  (948)  -  - 

หกั ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึง        

      กาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (36,981)  (37,022)  -  - 

           สุทธิ 193,790  182,103  -  - 

  

  บริษทัยอ่ย 

  เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2561 บริษทัย่อยได้ทาํสัญญากูย้ืมเงินจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง 

วงเงิน 210.00 ลา้นบาท เพื่อนํามาชาํระค่าซ้ือโครงการพลงังานไฟฟ้าแสงอาทิตยจ์ากบริษทัแห่งหน่ึง 

โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวมีค่าธรรมเนียมในการจัดการกู้ยืมอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินกู้ ดอกเบ้ียอัตรา

ดอกเบ้ีย 5 ปีแรก คิดร้อยละ MLR-1.50 ต่อปี  ปีถดัไปคิดอกเบ้ียร้อยละ  MLR-1.25 ต่อปี กําหนดให้

ชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน สําหรับเงินตน้กาํหนดให้ชาํระเป็นงวดรายเดือน จาํนวน 143 งวด เร่ิมงวดแรก 

เดือนกนัยายน 2561 ดว้ยจาํนวนเงินท่ีแตกต่างกนัโดยงวดท่ี 1 ถึง งวดท่ี 24 งวดละ 1.35 ลา้นบาท , งวดท่ี 

25 ถึง งวดท่ี 60 งวดละ 1.40 ล้านบาท , งวดท่ี 61 ถึง งวดท่ี 108 งวดละ 1.50 ล้านบาท , งวดท่ี 109 ถึง 

งวดท่ี 142 งวดละ 1.50 ลา้นบาท และงวดท่ี 143 ชาํระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด เงินกูย้ืมดังกล่าวคํ้าประกัน

โดยส่ิงปลูกสร้าง ชุดผลิตไฟฟ้าและอุปกรณ์ และสิทธ์ิเหนือท่ีดินในโครงการพลังงานแสงอาทิตย ์

(หมายเหตุ 14) เงินฝากธนาคาร หุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิของบริษทัท่ีถือโดยบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

   เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2562 บริษัทย่อยได้ทาํสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง 

วงเงิน 180.00 ล้านบาท เพื่อนําไปใช้สนับสนุนโครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 5 เมกะวตัต ์

ประเภทโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดิน โดยเงินกูย้ืมดงักล่าวมีค่าธรรมเนียมในการ

จดัการกู้ยืมอตัราร้อยละ 0.25 ของเงินกู้และคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ BBL's  MLR-2.15 ต่อปี  ซ่ึงใน

วนัทาํสัญญา BBL's  MLR เท่ากบัร้อยละ 6.25 ต่อปี กาํหนดให้ชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน สําหรับเงินตน้

กาํหนดให้ชาํระภายใน 10 ปี นับแต่วนัเบิกเงินกู้คร้ังแรกงวด (ณ วนัท่ีในสัญญายงัไม่เบิกเงินกู้) ให้

จ่ายเงินตน้เป็นงวดรายเดือน จาํนวน 120 งวด เร่ิมงวดแรกในเดือนท่ีเบิกเงินกูโ้ดย งวดท่ี 1 ถึง งวดท่ี 119 

งวดละ 1.84  ลา้นบาท  งวดท่ี 120 ชาํระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด เงินกูย้ืมดงักล่าวคํ้าประกนัโดยส่ิงปลูกสร้าง

ชุดผลิตไฟฟ้าและอุปกรณ์ และสิทธ์ิเหนือท่ีดินในโครงการพลงังานแสงอาทิตย ์(หมายเหตุ 14) หุ้นท่ี

บริษทัออกและจาํหน่ายทั้งหมดจาํนวน 750,000 หุ้น เงินฝากธนาคารและสิทธิในการรับเงินตามสัญญา

ซ้ือขายไฟฟ้าและคํ้าประกนัโดยบริษทัใหญ่ 
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19. หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

   มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและการเคล่ือนไหวสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 492  492 

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน    

 ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั 51,081  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 51,573  492 

เพิ่มขึ้น -  - 

เพิ่มขึ้นจากดอกเบ้ีย 1,243  9 

เงินจ่ายชาํระ (1,424)  (85) 

ลดลงจากการยกเลิกสัญญา -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 51,392  416 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี (2,067)  (156) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี 49,325  260 

 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 740  84 

ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,243  9 

  รวม 1,983  93 
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20. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

   ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัและบริษทัย่อย ท่ีผูมี้

อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการ

จดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยคือ กรรมการผูจ้ดัการของบริษทั 

   บริษทัและบริษทัย่อย มีรายไดห้ลกัจาก 3 ประเภทธุรกิจ โดยขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามประเภท

ธุรกิจ สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์  ธุรกิจให้เช่าและบริการ  ธุรกิจผลิตพลงังานจาก

แสงอาทิตย ์

 รวม 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2.24  0.69  2.26  2.95  22.15  22.21  26.65  25.85 

หัก ตน้ทุนขายและบริการ (1.96)  (0.60)  (2.14)  (2.48)  (9.89)  (10.48)  (13.99)  (13.56) 

กาํไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 0.28  0.09  0.12  0.47  12.26  11.73  12.66  12.29 

รายไดด้อกเบ้ีย             1.53  1.09 

รายไดอ้ื่น             2.12  0.07 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย             (0.81)  (0.38) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             (9.00)  (10.98) 

ตน้ทุนทางการเงิน             (2.64)  (3.50) 

รายได ้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได ้             -  - 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ             3.86  (1.41) 

 
 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์  ธุรกิจให้เช่าและบริการ  ธุรกิจผลิตพลงังานจาก

แสงอาทิตย ์

 รวม 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2.93  5.78  4.95  5.92  46.22  46.09  54.10  57.79 

หัก ตน้ทุนขายและบริการ (2.55)  (4.34)  (4.31)  (5.02)  (19.35)  (20.65)  (26.21)  (30.01) 

กาํไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 0.38  1.44  0.64  0.90  26.87  25.44  27.89  27.78 

รายไดด้อกเบ้ีย             3.07  2.11 

รายไดอ้ื่น             2.36  0.22 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย             (1.52)  (1.72) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             (18.34)  (21.16) 

ตน้ทุนทางการเงิน             (5.68)  (6.17) 

รายได ้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได ้             -  - 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ             7.78  1.06 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัย่อยแสดงสินทรัพยจ์าํแนก

ตามส่วนงาน แยกตามประเภทธุรกิจ ไดด้งัน้ี 
 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์  ธุรกิจให้เช่าและบริการ  ธุรกิจผลิตพลงังานจากแสงอาทิตย ์  รวม 

 ณ วนัที่ 30 

มิถุนายน 2563 

 ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที่ 30 

มิถุนายน 2563 

 ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที่ 30 

มิถุนายน 2563 

 ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที่ 30 

มิถุนายน 2563 

 ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2562 

สินทรัพยถ์าวร 41.13  38.79  -  -  627.20  595.03  668.33  633.82 

สินทรัพยถ์าวร-ให้เช่า -  -  119.50  121.84  -  -  119.50  121.84 

 รวม 41.13  38.79  119.50  121.84  627.20  595.03  787.83  755.66 

สินทรัพยอ์ื่น             320.73  324.04 

สินทรัพยร์วม             1,108.56  1,079.70 

 

21. กาํไรต่อหุน้ 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับงวดด้วยจาํนวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วง

นํ้าหนกัท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ในระหวา่งงวด 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 
  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563  2562  2563  2562 

กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นส่วนของผูถ้ือหุ้นสามญัของบริษทั (พนับาท) 1,982  (3,751)  (118)  (3,859) 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั  (พนัหุ้น) 818,025  818,025  818,025  818,025 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.002  (0.005)  (0.0001)  (0.005) 

 
  สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563  2562  2563  2562 

กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นส่วนของผูถ้ือหุ้นสามญัของบริษทั (พนับาท) 2,722  (5,184)  (1,100)  (6,721) 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั  (พนัหุ้น) 818,025  818,025  818,025  818,025 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.003  (0.006)  (0.001)  (0.008) 

 
22. สิทธิประโยชน์จากการไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุน 

   บริษทัและบริษทัยอ่ย 2 แห่งไดรั้บสิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ

ส่งเสริมการลงทุน ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์จาํนวน 3 ฉบบัโดยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

อากรดงัน้ี 

          - ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั  
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- ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล สําหรับกาํไรสุทธิท่ีได้รับจากการประกอบกิจการท่ีได้รับการ

ส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น กรณีท่ีประกอบ

กิจการขาดทุนในระหว่างเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล กิจการจะไดรั้บอนุญาตให้นาํผล

ขาดทุนประจาํปีท่ีเกิดขึ้นในระหวา่งเวลานั้น ไปหกัออกจากกาํไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นภายหลงัระยะเวลาท่ี

ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล มีกาํหนดระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัพน้กาํหนดเวลานั้น 

   ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

 

23. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 บริษทัและบริษทัย่อยใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ี

ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได ้บริษทัและ

บริษทัย่อยจะใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 ระดบัที่ 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์

หรือหน้ีสินอย่างเดียวกนั   

 ระดบัท่ี 2 ใชข้อ้มูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดบั 1 ที่สามารถสังเกตได้

โดยตรง (ได้แก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ได้แก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคาตลาด) 

สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

 ระดบัท่ี 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น                   

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม 

แยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  
    มูลค่ายติุธรรม (พนับาท) 

  มูลค่า  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ตามบญัชี  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย์           

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน 

          

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน           

 ตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด  1,690  1,878  -  -  1,878 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน           

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

 

 มูลค่ายุติธรรมระดบั 3 สําหรับตราสารทุนอื่นที่ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด อา้งอิงราคาจาก

การคิดลดกระแสเงินสดและการคิดลดเงินปันผล ขอ้สมมติฐานหลกัที่ใชใ้นการประเมินราคาดงักล่าว

ประกอบดว้ย อตัราการเพิ่มขึ้นของรายไดต้่อปี อตัรากาํไรก่อน ดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั

จาํหน่าย (EBITDA) อตัรากาํไรสุทธิ อตัราเงินปันผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคต ขอ้มูลอ่ืนที่เก่ียวขอ้งของ

ตราสารทุนท่ีมีลกัษณะเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนัในตลาด และปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง 
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24. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

24.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่า

ท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการ ดงัน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 มิถุนายน 2563  ธนัวาคม 2562  มิถุนายน 2563  ธนัวาคม 2562 

ภาระผูกพนั        

    ภายใน 1 ปี 3,493  7,378  1,226  2,038 

    มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 655  6,293  93  658 

    มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป -  8,122  -  - 

        รวม 4,148  21,793  1,319  2,696 

 

ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2563 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าบริการท่ี

เก่ียวขอ้งจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

บริษทัและบริษทัย่อยไดรั้บรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ําหรับสัญญาเช่าและหน้ีสินตามสัญญาเช่าบริการท่ี

เก่ียวขอ้งท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ี

เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ระหวา่งกาลขอ้ 19 

 

24.2 สัญญาเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงสิทธิในการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

บริษัทและบริษทัย่อย ได้ทําสัญญากับคู่สัญญาหลายรายเก่ียวกับการได้มาซ่ึงสิทธิในการ

จาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยด์งัน้ี 

บริษทั 

 เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2561 บริษทัไดท้าํขอ้ตกลง 3 ฝ่ายระหว่างบริษทั (ผูรั้บโอน) การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค(คู่สัญญา) และบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั (บริษทัย่อย) (ผูโ้อน) แกไ้ขเพิ่มเติมใน

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าสําหรับซ้ือไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคาเพื่อ

โอนสิทธิและหนา้ท่ีตามสัญญาทั้งหมดใหแ้ก่บริษทั ซ่ึงจะไดรั้บสิทธ์ิจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามสัญญาเลขท่ี PV-PEA 0065/2556 ลง

วนัท่ี 6 กนัยายน 2556 ท่ี กฟภ. รับซ้ือพลงังานไฟฟ้า 995 กิโลวตัต ์ระยะเวลา 25 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 

30 ธันวาคม 2556 ถึง วนัท่ี 30 ธันวาคม 2581 ด้วยอตัราท่ีกาํหนดไวต้ามปริมาณการผลิตซ่ึงเป็น

อตัรา 6.16 บาทต่อหน่วย และเม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2562 ไดรั้บการอนุมติัให้โอนสิทธิประโยชน์

ทางภาษจีากการส่งเสริมการลงทุนใหแ้ก่บริษทั  
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บริษทัยอ่ย 

 บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จาํกัด (บริษทัย่อย) ได้ทาํขอ้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซ้ือขาย

ไฟฟ้าสําหรับการรับซ้ือไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยก์ับบริษทั เมทลิงค์ อินโฟ 

จาํกดั ท่ีไดรั้บสิทธ์ิกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อรับโอนสิทธิในการผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า

ตามเง่ือนไขเดิมท่ีผูโ้อนไดท้าํไวก้บัการไฟฟ้าระยะเวลาโครงการ 25 ปี 

 บริษัทย่อยได้ทําสัญญาให้เป็นผูส้นับสนุนโครงการ ดาํเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดินเพื่อใช้สิทธ์ิจากเจา้ของโครงการ โดยบริษทัย่อยจะตอ้ง

จ่ายค่าสนับสนุนโครงการให้เจ้าของโครงการรายปี ปีละ 3.30 ล้านบาท โดยชําระภายหลังท่ี

ผูส้นบัสนุนโครงการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าครบ 1 ปี  (กาํหนดชาํระค่าใชสิ้ทธิโดยแบ่งจ่ายเป็นราย

เดือน) บริษทัย่อยมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายเงินสนบัสนุนจนส้ินสุดสัญญา (เดือน เมษายน 2584) จาํนวน

เงินทั้งส้ิน 76.45 ลา้นบาท 

 

 บริษทั เวนตุส โซลาร์ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ไดท้าํสัญญากบัคู่สัญญาหลายรายเก่ียวกบัการไดม้า

ซ่ึงสิทธิในการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยด์งัน้ี 

 วนัท่ี 20 มกราคม 2560 ทาํสัญญาเพื่อซ้ือโครงการไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้ง

บนพื้นดินตั้งอยู่ในสหกรณ์โคนมปากช่องจากบริษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั ซ่ึง

ไดรั้บสิทธ์ิในการขายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่าซ้ือขาย จาํนวน 294.99 ลา้น

บาท เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัย่อยไดท้าํขอ้ตกลงเพิ่มเติมเพื่อรับโอนสิทธิในสัญญาซ้ือ

ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจากคู่สัญญาเดิม ตามสัญญาการซ้ือขายไฟฟ้าเลขท่ี PVF2-PEA-

018/2559 ในปริมาณรับซ้ือพลงังานไฟฟ้าสูงสุด 5.0 เมกะวตัต์ โดยกาํหนดวนัจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบ

เชิงพาณิชย ์ ภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2560 มีระยะเวลา 25 ปี  

 เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2560 บริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาร่วมพฒันาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทิตยก์บัสหกรณ์โคนมปากช่อง จาํกัด ซ่ึงเจา้ของโครงการเป็นฝ่ายจดัหาท่ีดินสําหรับเป็น

ท่ีตั้งของโครงการ ส่วนบริษทัยอ่ยเป็นผูส้นบัสนุนโครงการและทาํสัญญากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

และดาํเนินการขอใบอนุญาตและอ่ืนๆ โดยแบ่งปันผลประโยชน์ตามขอ้ตกลงในสัญญา 

 เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2561 บริษทัยอ่ยและสหกรณ์โคนม ไดร่้วมกนัทาํสัญญาเพื่อเช่าท่ีดินกบั

เจา้ท่ีดินรายหน่ึงเพื่อใช้เป็นท่ีตั้งโครงการผลิตพลงังานไฟฟ้าเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2559 ถึง

วนัท่ี 1 ธันวาคม 2584 (ฉบบัเดิมลงวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2559) ระยะเวลาการเช่า 25 ปี ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 ค่าเช่ารวม 38.40 ลา้นบาทโดยสหกรณ์เป็นผูจ่้ายชาํระจาํนวน 26.40 ลา้นบาท ชาํระ

เป็นรายเดือนเดือนละ 88,008.00 บาท ส่วนบริษทัย่อยตอ้งจ่ายชาํระ จาํนวนเงินรวม 12.00 ลา้นบาท 

แบ่งชาํระเป็นเดือนๆละ 40,008.00 บาท 
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24.3 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัย่อยสองแห่งมีวงเงินกูย้ืมระยะ

ยาวจากสถาบนัการเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 มิถุนายน 2563  ธนัวาคม 2562  มิถุนายน 2563  ธนัวาคม 2562 

วงเงินสินเช่ือ        

    วงเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 105.00  166.60  -  - 

 

25. คดีความ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีคดีความฟ้องร้องในคดี

ต่าง ๆ ท่ีมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

บริษทั 

25.1 บริษทัมีลูกหน้ีเงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดินจาํนวน 46 ลา้นบาท  จากการโอนสิทธิเงินมดัจาํค่าท่ีดินกบับริษทั

แห่งหน่ึง ซ่ึงครบกาํหนดชาํระในเดือนมิถุนายน 2558 บริษทัดังกล่าวไม่สามารถชาํระหน้ีไดต้าม

กาํหนด และไดมี้การเจรจากบับริษทัเพื่อขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการชาํระคืน โดยจะผอ่นจ่ายเป็น

งวดพร้อมทั้งดอกเบ้ียตามท่ีตกลงร่วมกนั ในปี 2559 บริษทัยงัไม่ไดรั้บชาํระตามขอ้ตกลงดงักล่าว 

บริษทัจึงบนัทึกตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญทั้งจาํนวนและไดฟ้้องร้องดาํเนินคดี  

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 คดีความดงักล่าวถึงท่ีส้ินสุดแลว้ ศาลมีคาํสั่งให้บริษทัชนะคดี ซ่ึง

ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งติดตามบงัคบัคดีใหล้กูหน้ีมาชาํระหน้ีตามคาํสั่งศาล 

 

25.2 บริษทัได้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากคู่สัญญาเพื่อเรียกคืนเงินประกันจากเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 

2558 ท่ีบริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงกบัเจา้ของโครงการรายหน่ึงเพื่อศึกษาโครงการอาคารพกัอาศยั

ให้เช่า ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ และเม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2558 บริษทัไดจ่้ายเงินประกนัสําหรับโครงการ

ดงักล่าวจาํนวน 35 ลา้นบาท ซ่ึงตามขอ้ตกลงหากบริษทัไม่ประสงคจ์ะร่วมลงทุน เจา้ของโครงการ

จะตอ้งคืนเงินประกนัทั้งหมด  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 

2559 ท่ีประชุมมีมติไม่ร่วมลงทุนในโครงการดงักล่าว และบริษทัไดฟ้้องร้องดาํเนินคดีเรียกคืนเงิน

ประกนัและเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2559 บริษทัไดถู้กคู่สัญญาดงักล่าวฟ้องกลบัเรียกร้องค่าเสียหาย 

จาํนวน 50.00 ลา้นบาท ปัจจุบนัคดีความอยูร่ะหวา่งพิจารณาคดี 

   ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 คดีความดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลและบริษทัได้

บนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินประกนัทั้งจาํนวนแลว้  
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25.3 บริษทัถูกฟ้องร้องจากอดีตพนกังาน 1 ราย จาํนวนเงินรวม 2.00 ลา้นบาท ปัจจุบนับริษทัและพนกังาน

ตกลงยอมความโดยศาลได้มีคาํพิพากษาตามยอมเม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2563 ไม่มีคู่ความฝ่ายใด

อุทธรณ์ คดีจึงถือเป็นอนัส้ินสุด 

 

26.   การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปัจจุบนัได้ขยายวงกวา้ง

ขึ้นอย่างต่อเน่ือง ส่งผลทําให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม

โดยรวม สถานการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย การรับรู้และการวดั

มูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารจะติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์

ดังกล่าว และทาํการประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและ

หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 

 

27. การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 
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