บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายงานการสอบทานและข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการ
บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วน
ของผูถ้ ื อหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันและหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวมแบบย่อของบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และได้สอบทานข้อมูลทาง
การเงินเฉพาะกิ จการของบริ ษ ัท กรี น รี ซ อร์ ส เซส จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่ นกัน ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิ จการเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ข ้อสรุ ปเกี่ ยวกับข้อมู ลทาง
การเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของกิ จการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบและวิธีการ
สอบทานอื่ น การสอบทานนี้ มี ขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ข า้ พเจ้าไม่
สามารถได้ความเชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่ มีนัยสําคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่
แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้อสรุป

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่ เป็ นเหตุให้เชื่ อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 2.3 เนื่องด้วยผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ทําข้อมูลทางการเงินระหว่าง
กาลสําหรับ งวดสามเดื อนและเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยเลื อกนําแนวปฏิบ ัติทางการบัญชี
เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี มาถือปฏิบตั ิ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้
ให้ขอ้ สรุ ปอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณี น้ ีแต่อย่างใด
*****/2

2
เรื่ องอื่น

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่
แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่น ซึ่ งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลง
วัน ที่ 26 กุ ม ภาพันธ์ 2563 งบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับ งวดสามเดื อนและเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30
กันยายน 2562 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ น สุ ดวันที่ 30 กัน ยายน 2562 ของบริ ษ ัท กรี น รี ซ อร์ ส เซส จํากัด (มหาชน) และบริ ษ ัท ย่อย และงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2562 ของบริ ษทั กรี น รี ซ อร์ สเซส จํากัด (มหาชน) ที่ แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเที ยบสอบทานโดย
ผูส้ อบบัญชี อื่น โดยให้ขอ้ สรุ ปว่าไม่พบสิ่ งที่ เป็ นเหตุให้เชื่ อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลไม่ได้จดั ทําขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ องการรายงานทางการเงินระหว่างกาลในสาระสําคัญตามรายงานลงวันที่ 8
พฤศจิกายน 2562

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

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
3
บริษทั กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 30 กันยายน 2563
สิ นทรัพย์

พันบาท

งบการเงินรวม
ณ วันที� 30
ณ วันที� 31
หมายเหตุ กันยายน 2563 ธันวาคม 2562
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี� การค้าและลูกหนี� หมุนเวียนอื�น
เงินให้กูย้ มื ระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื�อขาย
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�น
เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื�น
เงินให้กูย้ มื ระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินให้กูย้ มื ระยะยาวแก่กิจการอื�น
อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

4, 5.4, 6
5.4
7
8
9

4, 11
10
4, 11
5.4
12
13
14
15
16

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 30
ณ วันที� 31
กันยายน 2563 ธันวาคม 2562

10,552
60,516
30,000
6,708
98,197
190
8,100
214,263

9,299
61,940
102,589
425
174,253

5,361
19,761
30,000
6,320
21,243
180
8,100
90,965

3,608
14,929
23,027
368
41,932

46,939
9,888
51,000
3,512
118,315
576,152
50,651
33,441
122
50
890,070
1,104,333

8,041
46,939
89,250
4,602
121,840
599,340
34,480
122
831
905,445
1,079,698

46,939
256,857
175,137
118,315
75,722
560
28
14
673,572
764,537

164,162
46,939
294,400
121,840
80,115
16
13
707,485
749,417

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
4
บริษทั กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที� 30 กันยายน 2563
หนีส� ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

บาท

งบการเงินรวม
ณ วันที� 30
ณ วันที� 31
หมายเหตุ กันยายน 2563 ธันวาคม 2562
หนี�สินหมุนเวียน
เจ้าหนี� การค้าและเจ้าหนี� หมุนเวียนอื�น
5.4, 17
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ� งปี
18
ส่ วนของหนี� สินตามสัญญาเช่าที�ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ� งปี
4, 19
เงินกูย้ มื ระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
5.4
รวมหนี�สินหมุนเวียน
หนี� สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
18
หนี� สินตามสัญญาเช่า
4, 19
ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์
พนักงาน
รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี�สิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 30
ณ วันที� 31
กันยายน 2563 ธันวาคม 2562

10,765

9,866

6,909

4,560

36,289

37,022

-

-

2,085
49,139

153
47,041

158
31,519
38,586

153
4,713

187,000
48,935

182,103
339

220

339

1,446
237,381
286,520

1,140
183,582
230,623

1,398
1,618
40,204

1,102
1,441
6,154

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
5
บริษทั กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที� 30 กันยายน 2563
หนีส� ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)

บาท

งบการเงินรวม
ณ วันที� 30
ณ วันที� 31
หมายเหตุ กันยายน 2563 ธันวาคม 2562
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 818,024,729 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท
ทุนที�ออกและชําระแล้ว
หุ ้นสามัญ 818,024,729 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้น
ส่วนเกิน (ตํ�า) จากการเปลี�ยนแปลงสัดส่วน
การลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมหนี� สินและส่วนของผูถ้ ือหุ ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 30
ณ วันที� 31
กันยายน 2563 ธันวาคม 2562

818,025

818,025

818,025

818,025

818,025
624,226

818,025
624,226

818,025
624,226

818,025
624,226

66

(1,738)

9,834
(694,492)
757,659
60,154
817,813
1,104,333

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

-

9,834
(727,752)
724,333
724,333
764,537

-

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

6
บริษทั กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ

รายได้
รายได้จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
รายได้จากการขายพร้อมติดตั�ง
5.3
รายได้จากการให้เช่าและบริ การที�เกี�ยวข้อง
5.3
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รายได้ดอกเบี�ย
5.3
ผลกําไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
รายได้อื�น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
ต้นทุนขายพร้อมติดตั�ง
ต้นทุนการให้เช่าและบริ การที�เกี�ยวข้อง
ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
5.3
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ต้นทุนทางการเงิน
5.3
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
ที�กาํ หนดไว้
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื�นสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

งบการเงินรวม
2563
2562

พันบาท

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

21,433
9,749
2,969
2,280
1,747

20,905
5,868
4,248
3,484

2,160
9,749
3,699
690
3,063

1,832
6,958
6,177

1,147
264
39,589

1,299
35,804

1,147
240
20,748

977
15,944

10,021
9,198
2,274
2,006
752
8,186
32,437
7,152
2,727
4,425
4,425

10,005
2,560
3,041
1,270
12,559
29,435
6,369
2,734
3,635
3,635

811
9,198
2,274
595
488
6,114
19,480
1,268
324
944
944

721
2,511
158
9,579
12,969
2,975
321
2,654
2,654

4,425

3,635

944

2,654

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

7
บริษทั กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน 2563

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"

พันบาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนที�เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ใหญ่
ส่วนที�เป็ นของส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม

3,365
1,060
4,425

2,110
1,525
3,635

944
944

2,654
2,654

3,365
1,060
4,425

2,110
1,525
3,635

944
944

2,654
2,654

0.0041

0.0026

0.0012

0.0032

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม
ส่วนที�เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ใหญ่
ส่วนที�เป็ นของส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้ (บาท)
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้ ขั�นพื�นฐาน
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8
บริษทั กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ

รายได้
รายได้จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
รายได้จากการขายพร้อมติดตั�ง
5.3
รายได้จากการให้เช่าและบริ การที�เกี�ยวข้อง
5.3
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รายได้ดอกเบี�ย
5.3
ผลกําไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
ทางการเงิน
รายได้อื�น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
ต้นทุนขายพร้อมติดตั�ง
ต้นทุนการให้เช่าและบริ การที�เกี�ยวข้อง
ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
5.3
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ต้นทุนทางการเงิน
5.3
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
ที�กาํ หนดไว้
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื�นสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

งบการเงินรวม
2563
2562

พันบาท

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

67,658
9,749
7,922
5,210
4,821

66,997
11,789
10,028
5,549

6,805
9,749
10,249
2,030
9,927

6,416
13,800
1,360
13,665

1,335
2,432
99,127

1,563
95,926

1,335
2,241
42,336

1,158
36,399

29,375
9,198
6,590
4,558
2,271
26,525
78,517
20,610
8,410
12,200
12,200

30,657
7,575
7,385
2,994
33,717
82,328
13,598
8,903
4,695
4,695

2,540
9,198
6,519
1,784
1,508
20,247
41,796
540
692
(152)
(152)

2,394
7,459
1,196
532
27,395
38,976
(2,577)
1,491
(4,068)
(4,068)

12,200

109
109
4,804

(152)

100
100
(3,968)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

9
บริษทั กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน 2563

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"

พันบาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนที�เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ใหญ่
ส่วนที�เป็ นของส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม

6,085
6,115
12,200

(3,074)
7,769
4,695

(152)
(152)

(4,068)
(4,068)

6,085
6,115
12,200

(2,965)
7,769
4,804

(152)
(152)

(3,968)
(3,968)

0.0074

(0.0038)

(0.0002)

(0.0050)

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม
ส่วนที�เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ใหญ่
ส่วนที�เป็ นของส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้ (บาท)
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้ ขั�นพื�นฐาน
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"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"

10
บริษทั กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย� นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน 2563

พันบาท
งบการเงินรวม

ทุนที�ออก
และชําระแล้ว

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที� 1 มกราคม 2562
การเปลี�ยนแปลงส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ใหญ่ในบริ ษทั ย่อย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื�นสําหรับงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที� 30 กันยายน 2562
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที� 1 มกราคม 2563
ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที� 1 มกราคม 2563 ปรับปรุ งแล้ว
การเปลี�ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที� 30 กันยายน 2563

ส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
กําไร (ขาดทุน) สะสม
ส่ วนเกิน (ตํ�า) จากการ
เปลี�ยนแปลงสัดส่ วน
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
การลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
9,834
(702,784)
(1,738)
-

818,025
-

624,226
-

818,025

624,226

(1,738)

9,834

4

818,025
-

624,226
-

(1,738)
-

10

818,025
-

624,226
-

818,025

624,226

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ใหญ่

ส่ วนได้เสี ยที�ไม่มี
อํานาจควบคุม

รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้

749,301
(1,738)

110,392
(21,424)

859,693
(23,162)

(3,074)
109
(705,749)

(3,074)
109
744,598

7,769
96,737

4,695
109
841,335

9,834
-

(698,661)
(1,916)

751,686
(1,916)

97,389
-

849,075
(1,916)

(1,738)
1,804

9,834
-

(700,577)
-

749,770
1,804

97,389
(43,350)

847,159
(41,546)

-

9,834

6,085
(694,492)

6,085
757,659

6,115
60,154

12,200
817,813

66

11
บริษทั กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย� นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที� 1 มกราคม 2562
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื�นสําหรับงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที� 30 กันยายน 2562

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไร (ขาดทุน) สะสม
ทุนที�ออก
ส่วนเกิน
รวมส่ วน
และชําระแล้ว มูลค่าหุ ้น จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้ ของผูถ้ ือหุ ้น
ทุนสํารอง
จัดสรร
หมายเหตุ
ตามกฎหมาย
818,025
624,226
9,834 (709,874)
742,211

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที� 1 มกราคม 2563
ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี
4
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที� 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุ งแล้ว
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที� 30 กันยายน 2563

818,025

624,226

9,834

(4,068)
100
(713,842)

(4,068)
100
738,243

818,025
818,025

624,226
624,226

9,834
9,834

(708,822)
(18,778)
(727,600)

743,263
(18,778)
724,485

818,025

624,226

9,834

(152)
(727,752)

(152)
724,333
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"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
12
บริษทั กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน 2563
พันบาท
งบการเงินรวม
2563
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
ปรับรายการที�กระทบกําไร (ขาดทุน) เป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
การปรับปรุ งด้วยต้นทุนทางการเงิน
การปรับปรุ งด้วยลูกหนี� การค้าและลูกหนี� หมุนเวียนอื�น
(เพิ�มขึ�น) ลดลง
การปรับปรุ งด้วยสิ นค้าคงเหลือ (เพิ�มขึ�น) ลดลง
การปรับปรุ งด้วยต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์
การปรับปรุ งด้วยสิ นทรัพย์อื�น (เพิ�มขึ�น) ลดลง
การปรับปรุ งด้วยเจ้าหนี� การค้าและเจ้าหนี� หมุนเวียนอื�น
เพิ�มขึ�น (ลดลง)
การปรับปรุ งด้วยค่าเสื� อมราคา และค่าตัดจําหน่าย
การปรับปรุ งด้วยประมาณการหนี�สินผลประโยชน์พนักงาน
การปรับปรุ งด้วยหนี� สูญ และหนี� สงสัยจะสู ญ (กลับรายการ)
การปรับปรุ งด้วยขาดทุน (กําไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
การปรับปรุ งด้วยขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่าย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
การปรับปรุ งอื�นด้วยรายการที�ไม่ใช่เงินสด - ตัดจําหน่าย
สิ นทรัพย์
การปรับปรุ งอื�นด้วยเงินสดที�เกิดจากการลงทุนหรื อการกูย้ มื
กระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดําเนิ นงาน
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
เงินสดรับ (จ่าย) อื�นจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ประมาณการหนี� สินผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนิ นงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

12,200

4,695

(152)

(4,068)

8,410

8,903

692

1,491

(6,291)
(6,708)
4,392
-

186
7,369
(5,132)

(4,485)
(6,320)
1,784
-

(3,751)
1,179
(100)

8,620
27,873
305
51
(1,335)

(6,144)
33,618
352
(110)
-

1,046
8,038
296
51
(1,335)

(7,878)
8,338
352
(110)
-

-

-

-

1,066
(4,817)
43,829
(190)

(247)
43,490
(371)

853
(10,240)
(9,772)
(180)

(8,579)
(13,126)
(298)

43,639

(767)
42,352

(9,952)

(767)
(14,191)

63
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บริษทั กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน 2563
พันบาท
งบการเงินรวม
2563
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกันเพิ�มขึ�น
เงินสดรับคืนจากการลดทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการขายบริ ษทั ย่อยสุ ทธิ จากเงินสดที�จ่ายไป
เงินสดจ่ายเพื�อซื� อบริ ษทั ย่อยสุ ทธิ จากเงินสดที�ได้มา
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น
เงินสดจ่ายเพื�อซื� อสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กูย้ มื แก่บุคคลอื�นหรื อกิจการ
ที�เกี�ยวข้องกัน
เงินสดรับชําระคืนจากเงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กูย้ มื
แก่บุคคลอื�นหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการขายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื�อซื� อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื�อซื� อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี�ยรับ
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื
เงินสดจ่ายเพื�อชําระเงินกูย้ มื
เงินสดจ่ายชําระหนี� สินตามสัญญาเช่า
ดอกเบี�ยจ่าย
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

(1,847)
2,732
(9,415)

100
(23,162)
-

2,732
(9,415)

80,000
100
(23,162)
-

(37,000)

(75,310)

(37,000)

(111,400)

7,000
336
(72)
(19)
232
1,278
(36,775)

56,000
(6,890)
380
(48,882)

50,000
(48)
(19)
232
5,352
11,834

75,000
(156)
11,555
31,937

30,000
(26,860)
(554)
(8,197)
(5,611)

40,000
(61,339)
(617)
(8,912)
(30,868)

(114)
(15)
(129)

40,000
(58,000)
(617)
(1,490)
(20,107)
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บริษทั กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน 2563
พันบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) - สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ� นงวด

งบการเงินรวม
2563
2562
1,253
(37,398)
9,299
53,556
10,552
16,158

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
1,753
(2,361)
3,608
9,003
5,361
6,642

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี�ยวกับกระแสเงินสดเพิ�มเติม
รายการที�มีสาระสําคัญที�ไม่เป็ นตัวเงิน
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ� นสุ ดวันที� 30 กันยายน 2563
1. บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาข้อตกลงหักกลบลบหนี�ระหว่างกันกับบริ ษทั ย่อยโดยการรับโอนหุ้นและสิ ทธิ ตามสัญญาเป็ นจํานวนเงินรวม
168.38 ล้านบาท โดยบริ ษทั ชําระค่าตอบแทนตามสัญญาโดยหักสุ ทธิ กบั หนี� และสิ ทธิ ที�จะได้รับคืนเงินที�บริ ษทั ย่อยคงค้างอยู่
ซึ� งประกอบด้วยเงินให้กูย้ มื ระยะยาวจํานวน 90.00 ล้านบาท ดอกเบี�ยค้างรับจํานวน 5.86 ล้านบาท และสิ ทธิ ที�จะได้รับเงินจาก
การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ย่อยจํานวน 41.00 ล้านบาท เป็ นจํานวนเงินรวม 136.86 ล้านบาทส่ งผลให้บริ ษทั ต้องชําระเงิน
ส่ วนที�เหลือจากสัญญาดังกล่าวเป็ นจํานวนเงิน 31.52 ล้านบาทโดยชําระเงินเมื�อทวงถาม
2. บริ ษทั ได้ทาํ การโอนหุ ้นบุริมสิ ทธิ�ของบริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จํากัด จากบริ ษทั แอสโทรเนอร์ จี โซลาร์ (ไทยแลนด์) จํากัด โดยหัก
สุ ทธิ กบั หนี�และสิ ทธิ ที�จะได้รับคืนเงินที�บริ ษทั ดังกล่าว เป็ นจํานวนเงิน 41.55 ล้านบาท เพื�อชําระเงินกูจ้ าํ นวน 38.25 ล้านบาทและ
ดอกเบี�ยจํานวน 3.30 ล้านบาท
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที่ 30 กันยายน 2563

“ยังไม่ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

1. ข้อมูลทัว่ ไป
การจดทะเบียน :

บริ ษ ัท ได้จดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย ทะเบี ย น
เลขที่ 0107548000587 เมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม พ.ศ. 2548
ที่ต้ งั บริ ษทั สํานักงานใหญ่ : เลขที่ 405 ซอย 13 ถนนบอนด์ส ตรี ท ตํา บลบางพู ด อําเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี
ที่ต้งั โครงการพลังงานแสงอาทิตย์
บริ ษทั แห่งที่ 1 :
เลขที่ 242/1 หมู่ที่ 4 ตําบลพัฒนานิคม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
บริ ษทั ย่อย แห่งที่ 1 :
เลขที่ 350-351 ตําบลคลองม่วง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
บริ ษทั ย่อย แห่งที่ 2 :
เลขที่ 304 ตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ประเภทธุรกิจ :
พัฒ นาธุ ร กิ จอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์, ผลิ ต และจําหน่ า ยพลัง งานไฟฟ้ าจาก
แสงอาทิตย์, ขายพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ไทย ซึ่ งได้กาํ หนดเพื่อเป็ นการให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปี ที่นาํ เสนอครั้งล่าสุ ด
โดยเน้นการให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมที่เป็ นปั จจุบนั เกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อ
ไม่ให้ขอ้ มูลที่นาํ เสนอซํ้าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว งบการเงินระหว่างกาลนี้ ควรอ่านควบคู่
กับงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่าง
อื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว
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2.2 หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
2.2.1 งบการเงินรวมได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย ดังนี้

ชื่อบริ ษทั

ถือหุ้นทางตรง
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ธนทรัพย์ จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด)

ประเภทธุรกิจ

ริ เริ่ มและพัฒนาโครงการที่
เกี่ยวกับพลังงานและลงทุน
ในกิจการพลังงานไฟฟ้า
บริ ษทั โอริ น พร็อพเพอร์ต้ ี จํากัด
พัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จํากัด*
ผลิตและจําหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
บริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จํากัด*
ผลิตและจําหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
บริษัทย่ อยที่บริษัทถือหุ้นโดยอ้ อมถือโดยบริษัท บริหารสิ นทรัพย์ ธนทรัพย์ จํากัด
บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จํากัด*
ผลิตและจําหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
บริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จํากัด*
ผลิตและจําหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

อัตราส่ วนของการถือหุน้
(ร้อยละของจํานวนหุ้นจด
ทะเบียน)
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
ที่ต้ งั
กันยายน 2563 ธันวาคม 2562 สํานักงานใหญ่
99.99

99.99 ประเทศไทย

99.99
49.00

99.99 ประเทศไทย
19.60 ประเทศไทย

99.99

-

ประเทศไทย

-

29.40 ประเทศไทย

-

49.00 ประเทศไทย

* การเปลี่ยนแปลงตามหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 10

2.2.2 บริ ษทั จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับ
หรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํ นาจในการสั่ง
การกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
2.2.3 บริ ษ ัท นํางบการเงิ นของบริ ษ ัท ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงิน รวมตั้งแต่ วนั ที่ บ ริ ษ ทั มี
อํานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั สิ้นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
2.2.4 งบการเงิ นรวมจัดทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี เดี ยวกันสําหรับรายการบัญชี ที่เหมือนกัน
หรื อเหตุการณ์ทางบัญชีที่คล้ายคลึงกัน
2.2.5 ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออก
จากงบการเงินรวมนี้แล้ว
2.2.6 ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั
ย่อยส่ วนที่ ไม่ ได้เป็ นของบริ ษ ทั และแสดงเป็ นรายการแยกต่ างหากในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
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การรวมงบการเงินของบริษัทย่ อยที่บริษัทและบริษัทย่อยมีสัดส่ วนการถือหุ้นน้ อยกว่ากึง่ หนึ่ง
ฝ่ ายบริ ห ารได้พิ จารณาว่าบริ ษ ัท และบริ ษ ัท เอ ซี ดี เอ็น เนอร์ ยี่ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ย่อ ยมี
อํานาจควบคุมอํานาจในบริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จํากัด และบริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จํากัด ถึงแม้วา่ จะ
ถือหุ ้นและมีสิทธิ ออกเสี ยงในบริ ษทั ดังกล่าว ด้วยสัดส่ วนเพียงร้อยละ 49 และร้อยละ 49 ตามลําดับ
เนื่ องจากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสามารถสั่งการกิจกรรมที่สําคัญของบริ ษทั ดังกล่าวได้ นอกจากผูถ้ ือ
หุ ้นอื่ นในบริ ษทั ทั้ง 2 แห่ ง ซึ่ งเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อย ๆ เท่ านั้น ดังนั้น จึ งถื อว่าบริ ษทั ทั้ง 2 แห่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อยของกลุ่มกิจการและต้องนํามารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยมีอาํ นาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
ในระหว่างงวด บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุ ง ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงิน
ที่ มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ดังกล่าวได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มี ข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเที ยมกับ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและ
การให้แนวปฏิ บ ัติทางบัญชี กับผูใ้ ช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ ใหม่
ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วย มาตรฐานและการ
ตีความมาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภท
และการวัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุ รกิ จของกิ จการ
(Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิด
ของผลขาดทุ น ด้านเครดิ ตที่ ค าดว่าจะเกิ ดขึ้ น และหลัก การเกี่ ย วกับ การบัญ ชี ป้ องกัน ความเสี่ ย ง
รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทําให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนว
ปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
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ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 บริ ษ ทั และบริ ษ ัท ย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม
เครื่ องมื อทางการเงิน มาใช้โดยรั บรู ้ผ ลกระทบสะสมโดยการปรั บ ปรุ งยอดยกมาของกําไรสะสม
(Modified Retrospective Approach) โดยไม่ ป รั บ ย้อ นหลัง งบการเงิ น ปี ก่ อ นที่ แ สดงเปรี ย บเที ย บ
ผลกระทบสะสมจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็ นครั้งแรก ได้แสดงไว้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 4
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญา
เช่ า และการตี ความมาตรฐานบัญ ชี ที่ เกี่ ยวข้อง มาตรฐานฉบับ นี้ ได้กาํ หนดหลัก การของการรั บ รู ้
รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผเู ้ ช่ารับรู ้
สิ นทรัพย์และหนี้ สินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่
สิ นทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า
การบัญชีสาํ หรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
17 ผูใ้ ห้เช่ ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่ าเป็ นสั ญญาเช่ าดําเนิ นงานหรื อสัญ ญาเช่ าเงิ นทุนโดยใช้
หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16
มาใช้โดยบริ ษทั รับรู ้ผลกระทบสะสมจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาปฏิบตั ิใช้
เป็ นครั้งแรก โดยไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ ทั้งนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
เลื อกปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนี้ กับ สัญญาเช่ าที่ ก่อนหน้าจัดประเภทเป็ น
สัญญาเช่าดําเนิ นงาน โดยการรับรู ้หนี้ สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ด้วยมูลค่าปั จจุบนั
ของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่ าที่ เหลื ออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่ วนเพิ่มของบริ ษทั ณ
วันที่นาํ มาปฏิบตั ิใช้ครั้งแรกและรับรู ้สินทรัพย์สิทธิการใช้เป็ นรายสัญญาในจํานวนเท่ากับหนี้สินตาม
สัญญาเช่าปรับปรุ งด้วยจํานวนในการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่จ่ายล่วงหน้าหรื อค้างจ่ายซึ่ งเกี่ยวข้อง
กับสัญญาเช่าที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวันที่นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มา
ถือปฏิบตั ิ
ทั้งนี้ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยูใ่ นหมายเหตุงบการเงินระหว่าง
กาลข้อ 4
แนวปฏิ บั ติ ทางการบั ญชี เรื่ อง มาตรการผ่ อนปรนชั่ วคราวสํ าหรั บทางเลื อกเพิ่มเติมทางบั ญชี เพื่ อ
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ได้ป ระกาศใช้แ นวปฏิ บ ัติ ท างการบัญ ชี เรื่ อ ง มาตรการผ่ อนปรนชั่วคราว
สําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่ องจากการปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีใน
ช่วงเวลาที่ยงั มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดงั กล่าว
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แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีดงั กล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563
และมีผลบังคับใช้สําหรับการจัดทํางบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่มีรอบระยะเวลารายงาน
สิ้นสุ ดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี
ดังต่อไปนี้
- เลือกที่จะไม่ตอ้ งนําข้อมูลที่ มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มา
ใช้วดั มูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณี ที่ใช้วิธีการอย่างง่ายในการ
วัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- เลือกที่ จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
- เลือกที่จะไม่นาํ ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ที่อาจจะกระทบต่อการพยากรณ์
ทางการเงิน ในอนาคตใช้ประกอบเทคนิ คการวัดมูลค่ายุติธรรมที่เกี่ยวข้อง กิจการยังปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
- เลื อ กที่ จ ะไม่ นํ า ข้อ มู ล ที่ เกี่ ย วกับ สถานการณ์ COVID-19 ที่ มี ค วามไม่ แ น่ น อนซึ่ งอาจ
กระทบต่ อ การประมาณการกําไรทางภาษี ที่ จะเกิ ดขึ้ น ในอนาคต มาเป็ นข้อมู ล ในการ
ประมาณการความเพียงพอของกําไรทางภาษีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อที่จะใช้ประโยชน์
จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- เลื อกที่ จะไม่นาํ สถานการณ์ COVID-19 มาถื อเป็ นข้อบ่งชี้ ของการด้อยค่า ตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
- เลือกที่ จะไม่นําสถานการณ์ COVID-19 มาพิจารณาเป็ นเหตุการณ์ ที่มีผลทําให้เกิ ดภาระ
ผูกพันในปัจจุบนั ซึ่งเป็ นผลจากเหตุการณ์ในอดีต
3. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
นโยบายการบัญชี ที่สําคัญที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาลเป็ นนโยบายเดียวกันกับที่ ใช้ใน
การจัดทํางบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นนโยบายการบัญชี ที่มีการเปลี่ยนแปลง
เนื่ องจากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน
และกลุ่มมาตรฐานที่ เกี่ ยวข้องกับเครื่ องมื อทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
เรื่ อง สัญญาเช่า ซึ่งมีผลบังคับใช้วนั ที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
3.1 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้ารับรู ้เมื่อเริ่ มแรกด้วยจํานวนเงินของสิ่ งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับ
ชําระ ในกรณี ที่มีส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนยั สําคัญจะรับรู ้ดว้ ยมูลค่าปั จจุบนั ของสิ่ งตอบแทน
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกค่าเผื่อ
หนี้ สงสั ย จะสู ญ โดยใช้ วิ ธี ก ารอย่า งง่ า ย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่ งกําหนดให้พิจารณาผล
ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุหนี้ และรับรู ้ผลขาดทุนตั้งแต่การรับรู ้รายการลูกหนี้ การค้า ใน
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การพิ จารณาผลขาดทุ น ด้า นเครดิ ตที่ ค าดว่าจะเกิ ดขึ้ น ลู ก หนี้ การค้าจะถู ก จัดกลุ่ ม ตามวัน ที่ ค รบ
กําหนดชําระ อัตราความเสี ยหายที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับประวัติการชําระเงินและข้อมูลผล
ขาดทุ น ด้า นเครดิ ต ในอดี ต ซึ่ ง มี ก ารปรั บ เพื่ อสะท้อ นข้อมู ล ปั จจุ บ ัน และการคาดการณ์ ล่ วงหน้ า
เกี่ยวกับปั จจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่อความสามารถของลูกค้าในการชําระหนี้ และปรับอัตรา
การสู ญเสี ยในอดี ตตามการเปลี่ ยนแปลงที่คาดการณ์ ไว้ในปั จจัยเหล่านี้ ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
บันทึกในกําไรหรื อขาดทุนภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
3.2 สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของสิ นทรัพย์ ทางการเงิน
การจัด ประเภทรายการขึ้ น อยู่ กับ โมเดลธุ ร กิ จ (Business Model) ของกิ จ การในการจัด การ
สิ นทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินตามลักษณะการวัดมูลค่า ดังนี้
• รายการที่วดั มูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อผ่านกําไร
ขาดทุน) และ
• รายการที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องจัดประเภทรายการใหม่สําหรับเงิ นลงทุนในตราสารหนี้ เฉพาะเมื่ อ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริ หารสิ นทรัพย์เหล่านั้น
ตราสารทุนสามารถจําแนกและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทของการวัดมูลค่าได้สอง
ประเภท ได้แก่ การวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน (FVPL) หรื อการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุ น เบ็ ดเสร็ จอื่ น (FVOCI) ซึ่ งไม่ส ามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง
ในการรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อ
หนี้ สินทางการเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บวก
หรื อหักด้วยต้นทุนการทํารายการซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรื อการออกสิ นทรัพย์ทางการเงิน
หรื อหนี้ สิ น ทางการเงิ น นั้น ต้นทุ น การทํารายการของสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ที่ วดั มู ล ค่าด้วยมู ล ค่ า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนนั้นรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินซึ่งประกอบด้วยอนุพนั ธ์แฝงจะพิจารณาในภาพรวมว่ากระแสเงินสดที่เกิด
จากสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยหรื อไม่
การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ ข้ ึนอยู่กบั โมเดลทางธุ รกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใน
การจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
การวัดมูลค่าตราสารหนี้สามารถทําได้ 3 วิธี โดยขึ้นอยู่กบั การจัดประเภทตราสารหนี้ ของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย
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• ราคาทุนตัดจําหน่ าย สิ นทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายเมื่อบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นตามโมเดลธุ รกิจที่มีวตั ถุประสงค์การถือ
ครองสิ นทรัพย์ทางการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อกําหนดตามสัญญาของ
สิ นทรัพย์ทางการเงินซึ่ งทําให้เกิดกระแสเงินสดซึ่ งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจาก
ยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาํ หนดไว้ รายได้ดอกเบี้ยจากสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว
ต้องคํานวณโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง กําไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ
จะรับรู ้โดยตรงในกําไรหรื อขาดทุนและแสดงรายการในกําไรขาดทุนอื่ น พร้อมกับกําไร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็ นกําไรหรื อขาดทุน
• มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (FVOCI) สิ นทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเมื่อบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยถือครองสิ นทรัพย์
ทางการเงินตามโมเดลธุ รกิจที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขาย
สิ นทรัพ ย์ท างการเงิน และข้อกําหนดตามสั ญ ญาของสิ นทรั พ ย์ท างการเงิ นซึ่ งทําให้เกิ ด
กระแสเงินสด ซึ่ งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่
กําหนดไว้ การเปลี่ ย นแปลงของมู ล ค่ าของสิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น รั บ รู ้ผ่ านกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่ น ยกเว้น รายการขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบี้ย และกําไรขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ ยนที่ เกี่ ยวข้องจะรับ รู ้เป็ นกําไรหรื อขาดทุน เมื่ อมี การตัดรายการสิ นทรั พ ย์
ทางการเงิน กําไรหรื อขาดทุนสะสมที่เคยรับรู ้รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะต้องจัด
ประเภทรายการใหม่ เข้ากําไรหรื อขาดทุ น และแสดงรายการในกําไรขาดทุนอื่ น รายได้
ดอกเบี้ ยจากสิ นทรั พ ย์ท างการเงินดังกล่ าวต้องคํานวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ ย ที่ แท้จริ ง
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุน
• มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน (FVPL) สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ไม่เข้าเงื่อนไขการวัด
มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายหรื อ FVOCI ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อ
ขาดทุ น กําไรหรื อขาดทุ น ที่ เกิ ดจากตราสารหนี้ ที่ วดั มู ล ค่ า FVPL จะรั บ รู ้ เป็ นกําไรหรื อ
ขาดทุน และแสดงรายการสุ ทธิในกําไรขาดทุนอื่นในรอบระยะเวลาที่เกิดรายการ
เงินปันผลที่ได้รับจากเงินลงทุนจะรับรู ้เป็ นกําไรหรื อขาดทุนโดยแสดงรายการเป็ นรายได้อื่นเมื่อ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วย FVPL จะรับรู ้เป็ น
กําไรขาดทุนอื่นในงบกําไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการด้อยค่า (และการกลับรายการขาดทุนจาก
การด้อยค่า) ของตราสารทุ นที่ วดั มูล ค่าด้วย FVOCI จะไม่แยกแสดงรายการต่างหากจากรายการ
เปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในมูลค่ายุติธรรม

22

“ยังไม่ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของหนีส้ ิ นทางการเงินและส่ วนของเจ้ าของ
เครื่ องมือทางการเงินที่ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นผูอ้ อกต้องจัดประเภทเป็ นหนี้ สินทางการเงิน
หรื อตราสารทุนโดยพิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา
• หากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องส่ งมอบเงินสดหรื อสิ นทรัพย์
ทางการเงินอื่นให้กบั กิจการอื่น โดยไม่สามารถปฏิเสธการชําระหรื อเลื่อนการชําระออกไป
อย่างไม่มีกาํ หนดได้น้ นั เครื่ องมือทางการเงินนั้นจะจัดประเภทเป็ นหนี้สินทางการเงิน เว้น
แต่ว่าการชําระนั้นสามารถชําระโดยการออกตราสารทุนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเองด้วย
จํานวนตราสารทุนที่คงที่ และเปลี่ยนกับจํานวนเงินที่คงที่
• หากบริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อยไม่มีภาระผูก พันตามสัญญาหรื อสามารถเลื่ อนการชําระภาระ
ผูกพันตามสัญญาไปได้ เครื่ องมือทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นตราสารทุน
ในการรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องวัดมูลค่าของหนี้ สินทางการเงินด้วย
มูล ค่ายุติธรรม บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยจัดประเภทรายการหนี้ สิ นทางการเงิ นทั้งหมดที่ วดั มูล ค่าใน
ภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย ยกเว้นหนี้สินทางการเงินบางรายการ
การรับรู้ รายการและการตัดรายการ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องรับรู ้สินทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้ สินทางการเงินในงบแสดงฐานะ
การเงิ นเฉพาะเมื่ อบริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อยเป็ นคู่ สั ญญาตามข้อกําหนดของสั ญ ญาของเครื่ องมื อทาง
การเงินนั้น การซื้ อหรื อขายสิ นทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติตอ้ งรับรู ้รายการในวันซื้ อขาย ซึ่ งเป็ น
วันที่ บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยตกลงที่ จะซื้ อหรื อขายสิ นทรัพย์ สิ นทรัพ ย์ทางการเงิ นจะถูกตัดรายการ
เฉพาะเมื่อสิ ทธิ ตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสิ นทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรื อเมื่อบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยโอนสิ นทรัพย์ทางการเงิน และเป็ นการโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ น
เจ้าของเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
การด้ อยค่ า
บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยประเมิ นข้อมู ลคาดการณ์ อนาคตประกอบการพิ จารณาผลขาดทุ นด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายและ FVOCI
วิธีการประเมินการด้อยค่าที่เลือกใช้ข้ ึนอยู่กบั ความเป็ นสาระสําคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิต บริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยใช้วิธีทว่ั ไป (General approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
3.3 สัญญาเช่า
ณ วัน เริ่ มต้ น สั ญ ญา บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยจะประเมิ น ว่ า สั ญ ญาเป็ นสั ญ ญาเช่ า หรื อ
ประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่ โดยสัญญาจะเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญา
นั้นเป็ นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สาํ หรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยน
กับสิ่ งตอบแทน
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บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ที่ระบุในสัญญาเช่า
หรื อตามระยะเวลาที่เหลืออยูข่ องสัญญาเช่าที่มีผลอยู่ ณ วันที่นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินมา
ใช้เป็ นครั้งแรก (ณ วันที่ 1 มกราคม 2563) โดยรวมระยะเวลาตามสิ ทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญา
เช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิ เลือกนั้นและระยะเวลาตามสิ ทธิ เลือกในการ
ยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิ เลือกนั้น ทั้งนี้ พิจารณาถึง
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรื อ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุของสัญญาเช่าดังกล่าว เป็ นต้น
สิ นทรัพย์ สิทธิการใช้ - ผู้เช่ า
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้รับรู ้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่า
เสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) และปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญา
เช่าใหม่ (ถ้ามี) ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย จํานวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่า
เริ่ มแรก ต้นทุนทางตรงที่เกิดขึ้น และการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าใดๆที่จ่ายชําระ ณ วันที่สัญญาเช่า
เริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญาเริ่ มมีผลหักสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสําหรับผูเ้ ช่าในการ
รื้ อและขนย้ายสิ นทรัพย์อา้ งอิง การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์อา้ งอิงหรื อการบูรณะสิ นทรัพย์
อ้างอิงให้อยูใ่ นสภาพตามที่กาํ หนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตาม
อายุของสัญญาเช่า หรื ออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้แต่ละประเภท
หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ า
หนี้สินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปั จจุบนั ของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่ยงั ไม่ได้
จ่ายชําระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าดังกล่าวประกอบด้วย การจ่ายชําระ
คงที่ (รวมถึงการจ่ายชําระคงที่โดยเนื้อหา) หักลูกหนี้สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า (ถ้ามี) และจํานวนเงินที่
คาดว่าผูเ้ ช่าจะจ่ายชําระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ นอกจากนี้ การจ่ายชําระตามสัญญาเช่า
ยังรวมถึงราคาใช้สิทธิ ของสิ ทธิ การเลือกซื้ อ หากมีความแน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยจะใช้สิทธิ เลื อกนั้น และการจ่ายชําระค่าปรับเพื่อการยกเลิ กสัญญาเช่ า หากข้อกําหนด
สัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า
บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยคํานวณมู ล ค่าปั จจุบ ัน ของการจ่ายชําระตามสั ญ ญาเช่ าโดยใช้อัตรา
ดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่ วนเพิ่ม ณ วันที่สัญญาเช่ามีผล หากอัตราดอกเบี้ยตามนัยของหนี้สินสัญญาเช่านั้น
ไม่ ส ามารถกํา หนดได้ ทั้ง นี้ อัต ราดอกเบี้ ย การกู้ยื ม ส่ ว นเพิ่ ม อ้า งอิ ง จากอัต ราผลตอบแทนของ
พันธบัตรรัฐบาลปรับด้วยค่าความเสี่ ยงที่เหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลังจากวันที่
สัญญาเช่าเริ่ มมีผลบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นเพื่อสะท้อน
ดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า และลดลงเพื่อสะท้อนการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชําระแล้ว
นอกจากนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะวัดมูลค่าหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุ
สัญญาเช่า จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายชําระ หรื อการประเมินสิ ทธิการเลือกในการซื้อสิ นทรัพย์อา้ งอิง
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สั ญญาเช่ าระยะสั้ นและสั ญญาเช่ าซึ่งสินทรัพย์ อ้างอิงมีมูลค่ าตํ่า
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเลือกใช้ขอ้ ยกเว้นในการรับรู ้รายการสําหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (สัญญา
เช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรื อน้อยกว่านับจากวันที่สัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิ การเลือกซื้ อ)
และสัญญาเช่ าซึ่ งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมี มูลค่าตํ่า จํานวนเงินที่จ่ายชําระตามสัญญาเช่าดังกล่าวจะรับรู ้
เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าจากสัญญาเช่าดําเนินงานเป็ นรายได้โดย
ใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
3.4 สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุน
ของสิ นค้าคํานวณโดยใช้วิธี ดังนี้
- งานระหว่างทําตามสัญญาโครงการ วิธีราคาทุนแบบเฉพาะเจาะจง
- อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
วิธีเข้าก่อน - ออกก่อน
ต้นทุ นในการซื้ อ ประกอบด้วย ราคาซื้ อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ การซื้ อสิ นค้านั้น เช่ น
อากรขาเข้า ค่าขนส่ ง และต้นทุนอื่นๆซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสิ นค้า และหักด้วยส่ วนลด
การค้าและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสิ นค้า
มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจ หักด้วยประมาณ
การต้นทุนในการผลิตสิ นค้าให้เสร็ จและต้นทุนที่จาํ เป็ นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสิ นค้าได้
3.5 รายได้จากการขายพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
รายได้จากการขายพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ตามสัญญาโครงการรับรู ้
ตลอดช่วงเวลาที่ให้บริ การตามการวัดระดับความก้าวหน้าของการปฏิบตั ิตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้แล้ว
เสร็ จ โดยอ้างอิ งกับต้นทุนที่ เกิดขึ้นที่ ใช้ในการปฏิบ ัติตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้แล้วเสร็ จโดยเที ยบ
ต้นทุนที่คาดว่าจะใช้ท้ งั หมดเพื่อปฏิบตั ิตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้เสร็ จสิ้ น ในบางสถานการณ์ บริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยอาจไม่สามารถวัดผลลัพธ์ของภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิได้อย่างเหมาะสม แต่บริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยคาดว่าจะได้รับคืนต้นทุนที่เกิดขึ้นในการปฏิบตั ิ ตามภาระที่ ตอ้ งปฏิบตั ิ ในสถานการณ์ ดังกล่าว
บริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อยต้องรั บรู ้ รายได้เพี ยงต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้นจนกว่ากิ จการจะสามารถวัดผลลัพธ์ของ
ภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิได้อย่างสมเหตุสมผล
รายได้ที่รับรู ้แล้วแต่ยงั ไม่ถึงกําหนดเรี ยกชําระตามสัญญาแสดงไว้เป็ น “มูลค่างานที่ทาํ เสร็ จ
แต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ” ในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น ซึ่ งจะจัด
ประเภทเป็ นลู ก หนี้ ก ารค้าเมื่ อกลุ่ ม บริ ษ ทั มี สิ ท ธิ ที่ จะได้รับ ชําระโดยปราศจากเงื่ อนไข เช่ น เมื่ อ
กิจการได้ให้บริ การเสร็ จสิ้ นและลูกค้ารับมอบงาน
จํานวนเงินที่ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับหรื อมีสิทธิ ได้รับจากลูกค้าแต่ยงั มี ภาระที่ ตอ้ งโอน
สิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ลูกค้าแสดงไว้เป็ น “รายได้รอการรับรู ้” ในงบแสดงฐานะการเงินซึ่ งจะจัด
ประเภทเป็ นเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่นภายใต้เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น ซึ่งจะรับรู ้เป็ นรายได้
เมื่อได้ปฏิบตั ิตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็ จสิ้น
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4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่ องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ
ปฏิบตั ิ
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 2.3 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นกลุ่ มเครื่ องมื อทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถื อ
ปฏิบตั ิในระหว่างงวดปั จจุบนั โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เนื่องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้นมาถือปฏิบตั ิ แสดงได้ดงั นี้
พันบาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31

ผลกระทบจากมาตรฐาน

ผลกระทบจากมาตรฐาน

ณ วันที่ 1

ธันวาคม 2562

การรายงานทางการเงิน

การรายงานทางการเงิน

มกราคม 2563

กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 16

งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

61,940

(1,916)

-

60,024

สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

-

46,939

-

46,939

เงินลงทุนระยาวอื่น

46,939

(46,939)

-

-

เงินให้กูย้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

89,250

-

-

89,250

4,602

-

-

4,602

599,340

-

(686)

598,654

-

-

51,767

51,767

153

-

1,313

1,466

-

49,768

50,107

(1,916)

-

(700,577)

เงินให้กูย้ ืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
หนี้สินหมุนเวียน
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
กําไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จดั สรร

339
(698,661)

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนระยาวอื่น
เงินให้กูย้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
กําไ`ร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จดั สรร

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบจากมาตรฐาน ผลกระทบจากมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
การรายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 16

14,929

(1,916)

46,939
294,400
599,340
(708,822)

46,939
(46,939)
(16,862)
(18,778)

(686)
686
-

ณ วันที่ 1
มกราคม 2563

13,013
46,939
277,538
598,654
686
(727,600)

“ยังไม่ได้ ตรวจสอบ”
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4.1 เครื่ องมือทางการเงิน
ผลกระทบที่มีต่อกําไร (ขาดทุน) สะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 มีดงั ต่อไปนี้

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

กําไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จดั สรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
การเพิ่มขึ้นจากค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
การเพิ่มขึ้นจากค่าเผื่อผลขาดทุนเงินให้กยู้ ืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การปรับปรุ งกําไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จดั สรรจากการนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 มาถือปฏิบตั ิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
กําไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่จดั สรร ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เฉพาะผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9

(1,916)

(18,778)

(700,577)

(727,600)

การจัดประเภทและการวัดมูลค่ าสิ นทรัพย์ และหนีส้ ินทางการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (วันที่ถือปฏิบตั ิครั้งแรก) ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ประเมิ น
โมเดลธุ รกิจที่ใช้จดั การสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิน และจัดประเภทรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ทางการเงิน ดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน

รวม

ผ่านกําไรขาดทุน

ตัดจําหน่าย

มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน

ผ่านกําไรขาดทุน

ตัดจําหน่าย

รวม

สิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

-

9,299

9,299

-

3,608

3,608

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

-

60,024

60,024

-

13,013

13,013

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน

-

8,041

8,041

-

-

-

สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

36,939

10,000

46,939

36,939

10,000

46,939

เงินให้กูย้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

89,250

89,250

-

277,538

277,538

เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการอื่น

-

4,602

4,602

-

-

-

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

-

831

831

-

13

13

182,047

218,986

304,172

341,111

สิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

36,939

36,939

หนี้ สินทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจัดประเภทรายการด้วยวิธีราคาทุน
ตัดจําหน่าย

“ยังไม่ได้ ตรวจสอบ”
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การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์ ทางการเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายการลูกหนี้การค้าและเงินให้กยู้ ืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ตอ้ งมี
การพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ลูกหนีก้ ารค้ า
บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยได้ป ฏิ บตั ิ ตามวิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการวัดมู ลค่ าของผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสาํ หรับลูกหนี้การค้าทั้งหมด
ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการจัดกลุ่มลูกหนี้
การค้าตามความเสี่ ยงด้านเครดิตที่ มีลกั ษณะร่ วมกันและระยะเวลาเกินกําหนดชําระ อัตราขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากลักษณะการจ่ายชําระเงินในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจาก
ประสบการณ์ในอดีตและปั จจัยในอนาคตที่จะมีผลกระทบต่ออัตราขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ด้วยวิธีการดังกล่าว ค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรับลูกหนี้การค้ามีรายละเอียด ดังนี้

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ลูกหนี้การค้า
ค่าเผื่อผลขาดทุน

ยังไม่ถึง
กําหนดชําระ
7,790
-

ยังไม่ถึง
กําหนดชําระ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ลูกหนี้การค้า
ค่าเผื่อผลขาดทุน

มีดงั นี้

101
-

ไม่เกิน
3 เดือน
3,968
3,776

ไม่เกิน
3 เดือน
3,968
3,776

พันบาท
งบการเงินรวม
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน

-

-

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน

-

-

เกินกว่า
12 เดือน
27,218
27,218

เกินกว่า
12 เดือน
27,218
27,218

รวม

38,976
30,994

รวม

31,287
30,994

การกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้ การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กับวันที่ 1 มกราคม 2563

ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า
ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลกระทบจากการปรับปรุ งยอดยกมาที่มีต่อขาดทุนสะสม
ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
29,078
1,916
30,994

29,078
1,916
30,994

“ยังไม่ได้ ตรวจสอบ”
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เงินให้ ก้ ูยืมแก่ กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี รายการเงินให้กูย้ ืมแก่กิจการที่เกี่ ยวข้องกันวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัด
จําหน่าย ค่าเผื่อผลขาดทุนถูกจํากัดที่ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า
การกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรับเงินให้กูย้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 กับวันที่ 1 มกราคม 2563 มีดงั นี้

ค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรับเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลกระทบจากการปรับปรุ งยอดยกมาที่มีต่อขาดทุนสะสม
ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
-

16,862
16,862

4.2 สัญญาเช่า
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
รั บรู ้ หนี้ สิ นตามสั ญญาเช่ าสํ าหรั บสั ญญาเช่ าที่ เคยจัดประเภทเป็ นสั ญญาเช่ าดําเนิ นงานด้วยมู ลค่ า
ปัจจุบนั ของเงินจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยูโ่ ดยคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่ม ณ วันที่
1 มกราคม 2563 และสําหรั บสัญญาเช่ าที่ เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าทางการเงิน บริ ษทั และบริ ษ ทั
ย่อยรับรู ้มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชี เดิ มก่อนวันที่นํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนินงานที่เปิ ดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บวก สิ ทธิที่จะซื้อหรื อขยายระยะเวลาที่ค่อนข้างแน่ที่จะมีการใช้สิทธิ
หัก สัญญาพิจารณาเป็ นสัญญาบริ การ
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิม่ ขึ้นจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ
หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
21,793
2,696
64,478
(3,149)
(2,696)
83,122
(32,041)
51,081
492
51,573

492
492
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ประกอบด้วย
หนี้สินสัญญาเช่าหมุนเวียน
หนี้สินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้แบ่งตามประเภทสิ นทรัพย์ได้ดงั นี้

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
ยานพาหนะ
รวมสิ นทรัพย์สิทธิการใช้

“ยังไม่ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
1,466
50,107
51,573

153
339
492

พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
51,081
492
51,573

-

492
492

5. บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรื อกิจการเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับ
บริ ษ ัท หากบริ ษ ัท มี อาํ นาจควบคุ ม หรื อ ควบคุ ม ร่ วมกัน ทั้ง ทางตรงและทางอ้อ มหรื อ มี อิ ท ธิ พ ลอย่า งมี
สาระสําคัญต่อบุคคลหรื อกิ จการในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารหรื อในทางกลับ กัน โดยที่
บริ ษทั มีการควบคุมเดียวกันหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสําคัญเดียวกัน การเกี่ยวข้องกันนี้ อาจเป็ นรายบุคคล
หรื อเป็ นกิจการ
5.1 ลักษณะความสัมพันธ์กบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สรุ ปได้ดงั นี้
ชื่อบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ธนทรัพย์ จํากัด
บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่และมีกรรมการร่ วมกัน
(เดิมชื่อ บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด)
บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด
บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่และมีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด
บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่จนถึงวันที่
19 กันยายน 2562
บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่และมีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จํากัด
บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่และมีกรรมการร่ วมกัน
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ชื่อบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั เมทลิงค์ อินโฟ จํากัด
บริ ษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด์) จํากัด
บริ ษทั นอร์ติส เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั คันทรี่ กรุ๊ ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เทพารักษ์พฒั นาการ จํากัด
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
นายพิชิต วิริยะเมตตากุล

ลักษณะความสัมพันธ์
ผูถ้ ือหุน้ บุริมสิ ทธิในบริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ือหุน้ บุริมสิ ทธิในบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่
11 มิถุนายน 2563
ผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่
19 กันยายน 2562
มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ เป็ นผูถ้ ือหุ ้นและกรรมการในบริ ษทั
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

5.2 นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
รายการ
นโยบายการกําหนดราคา
รายได้จากการขายพร้อมติดตั้ง
ราคาตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
รายได้จากการให้เช่าและบริ การที่เกี่ยวข้อง
ราคาตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ดอกเบี้ยรับ
อัตราร้อยละ 3.00 - 7.00 ต่อปี
ดอกเบี้ยจ่าย
อัตราร้อยละ 3.00 - 5.00 ต่อปี
5.3 รายการสําคัญที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 ประกอบด้วย
พันบาท
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562

รายได้จากการขายพร้อมติดตั้ง
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการให้เช่าและบริ การที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

9,749
1,519
1,519

-

9,749

-

520

670

1,355
1,519
2,874

3,688
2,464
6,152

2,464
2,464

-
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พันบาท
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
ดอกเบี้ยจ่าย
บริ ษทั ย่อย
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
รวม
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2,240
2,240

210
210

318
318

210
210

1,881
1,881

1,190
1,190

1,481
1,481

พันบาท
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
รายได้จากการขายพร้อมติดตั้ง
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการให้เช่าและบริ การที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ดอกเบี้ยจ่าย
บริ ษทั ย่อย
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
รวม
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

9,749
3,307
3,307
7,241
7,241

-

9,749

-

-

2,327

2,011

2,464
2,464

6,041
3,307
9,348

11,176
2,464
13,640

476
476

677
677

18
476
494

6,443
6,443

4,091
4,091

4,883
4,883
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5.4 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประกอบด้วย
พันบาท

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2563 ธันวาคม 2562
11,701
11,701
473
473

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2563 ธันวาคม 2562

9,215
9,215

3,607
11,701
15,308

5,579
2,708
8,287

-

1,363
473
1,836

54

-

54

เงินให้ ก้ ูยืมระยะสั้ นแก่ กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
รายการเปลี่ ยนแปลงของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน สําหรับงวดเก้าเดื อน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
พันบาท

ณ วันต้นงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันสิ้นงวด

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2563
ธันวาคม 2562
(สําหรับเก้าเดือน)
(สําหรับปี )
30,000
30,000
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2563
ธันวาคม 2562
(สําหรับเก้าเดือน)
(สําหรับปี )
30,000
30,000
-

เมื่อวันที่ 30 มิ ถุนายน 2563 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาให้กู้ยืมเงินกับบริ ษทั คันทรี่ กรุ๊ ป ดีเวลลอป
เมนท์ จํากัด (มหาชน) จํานวน 30.00 ล้านบาท กําหนดชําระคืนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยมี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.00 ต่อปี จ่ายชําระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน โดยมีหลักประกันการกูย้ ืมเงินเป็ นหุ ้น
ของบริ ษทั คันทรี่ กรุ๊ ป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) จํานวน 80 ล้านหุ ้น ซึ่ งผูก้ ูเ้ ป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ ในหุ ้น
ดังกล่าวตามสัญญาจํานําหุน้ ที่ทาํ ระหว่างกัน
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เงินให้ ก้ ูยืมระยะยาวแก่ กจิ การที่เกี่ยวข้ องกัน
รายการเปลี่ยนแปลงของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ ยวข้องกัน สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562

เงินให้กยู้ ืมระยะยาว
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

89,250
89,250

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562

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

ผลกระทบจากการ
นํามาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงินฉบับที่ 9
มาถือปฏิบตั ิ
-

พันบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 1
มกราคม 2563

89,250
89,250

ในระหว่างงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง

7,000
7,000

(45,250)
(45,250)

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

ณ วันที่ 30
กันยายน 2563

51,000
51,000

ณ วันที่ 30
กันยายน 2563

274,000
20,400
294,400

-

274,000
20,400
294,400

38,250
37,600
75,850

(171,250)
(7,000)
(178,250)

141,000
51,000
192,000

294,400

(16,863)
(16,863)

(16,863)
277,537

75,850

(178,250)

(16,863)
175,137

เงินให้ ก้ ูยืมระยะยาวแก่ บริษัทย่ อย
บริ ษทั
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริ ษทั มีเงินให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั ย่อย 3 แห่ ง จํานวนเงินรวม 141.00 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 - 5.00 ต่อปี ดังนี้
แห่งที่ 1 : บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จํากัด - เงินกูจ้ าํ นวน 22.00 ล้านบาท กําหนดชําระคืนทั้งหมด
ภายใน 10 ปี นับจากวันที่ทาํ สัญญา (วันที่ 19 มีนาคม 2561)
แห่งที่ 2 : บริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จํากัด - เงินกูจ้ าํ นวน 98.50 ล้านบาท กําหนดชําระคืนทั้งหมดภายใน
10 ปี นับจากวันที่ในสัญญา (วันที่ 20 กันยายน 2561)
แห่งที่ 3 : บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จํากัด - เงินกูจ้ าํ นวน 20.50 ล้านบาท กําหนดชําระคืนทั้งหมด
นับแต่วนั ที่ 8 มกราคม 2562 เป็ นต้นไปจนกว่าจะครบถ้วน
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เงินให้ ก้ ูยืมระยะยาวแก่ บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริ ษทั มีเงินให้กูย้ ืมเงินแก่บริ ษทั เมทลิงค์ อินโฟ จํากัด จํานวนเงินรวม 20.40
ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปี โดยมีสัญญาดังนี้
สัญญาที่ 1 : เงินกูจ้ าํ นวน 6.12 ล้านบาท กําหนดชําระคืนเมื่อทวงถามหรื อเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 3
ปี นับจากวันที่ทาํ สัญญา (6 พฤศจิกายน 2560)
สัญญาที่ 2 : เงินกูจ้ าํ นวน 14.28 ล้านบาท กําหนดชําระคืนเมื่อทวงถามหรื อเมื่อครบกําหนดระยะเวลา
3 ปี นับจากวันที่ทาํ สัญญา (19 มีนาคม 2561)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 บริ ษทั ได้ทาํ การรับโอนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม จํานวน 2 แห่ งจาก
บริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 10) โดยการรับโอนดังกล่าวบริ ษทั นํามาหักลดในเงินให้กยู้ มื ระยะยาวที่บริ ษทั ย่อยคง
ค้างอยูจ่ าํ นวน 90.00 ล้านบาท (สัญญาครบกําหนดภายใน 3 ปี นับจากวันที่ในสัญญาซึ่ งลงวันที่ 20 มิถุนายน
2561) และบริ ษทั ย่อยได้ทาํ การโอนสิ ทธิ ในการรับคืนเงินให้กูย้ ืมจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันจํานวน 2 แห่ ง
ซึ่งแต่เดิมเป็ นกรรมสิ ทธิของบริ ษทั ย่อยมาให้กบั บริ ษทั โดยมีจาํ นวนเงินรวม 68.85 ล้านบาท ดังนี้
แห่งที่ 1 : บริ ษทั เมทลิงค์ อินโฟ จํากัด - ออกเป็ นตัว๋ สัญญาใช้เงินจํานวน 2 ฉบับ รวม 30.60 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี โดยฉบับที่ 1 จํานวน 9.18 ล้านบาท ซึ่ งได้รับการโอนสิ ทธิใน
ตัว๋ สัญญาใช้เงินจากบุคคลอื่น และฉบับที่ 2 จํานวน 21.42 ล้านบาท ครบกําหนดเมื่อทวง
ถามหรื อครบกําหนดระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และนับจากวันที่ 19
มีนาคม 2561 ตามลําดับ แล้วแต่อย่างใดจะถึงกําหนดก่อน
แห่งที่ 2 : บริ ษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด์) จํากัด - เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 บริ ษทั ย่อย
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลง 3 ฝ่ ายเพื่อลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์กบั บริ ษทั 2 แห่ง ให้
กูย้ มื อีกจํานวน 38.25 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี กําหนดชําระคืนกูภ้ ายใน 2 ปี
นับจากวันที่ทาํ สัญญา (วันที่ 25 มิถุนายน 2561) เงินกูย้ ืมดังกล่าวคํ้าประกันโดยจํานวนหุ ้น
บุริมสิ ทธิมูลค่า 38.25 ล้านบาท ที่ผกู ้ ถู้ ืออยูใ่ นบริ ษทั ย่อยของผูใ้ ห้กู้
ต่อมาเมื่ อวันที่ 11 มิ ถุนายน 2563 บริ ษ ทั ได้ท าํ บันทึ กข้อตกลงยืนยันการโอนหุ ้น
บุริมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จํากัด จากบริ ษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด์)
จํากัด จํานวน 382,500 หุ ้น เป็ นจํานวนเงิ น 41.55 ล้านบาท เพื่อชําระเงินกู้จาํ นวน 38.25
ล้านบาทและดอกเบี้ ยจํานวน 3.30 ล้านบาทซึ่ งเป็ นไปตามที่ ก าํ หนดในสั ญ ญาเงิ น กู้ยืม
ดังกล่าวข้างต้น (หมายเหตุ 10)
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เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ประกอบด้วย

พันบาท

อัตราดอกเบี้ย (%)
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2563
ธันวาคม 2562
เงินกู้ยืมระยะสั้น
บริ ษทั ย่อย
สุทธิ

4.00

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2563 ธันวาคม 2562

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2563
ธันวาคม 2562

-

31,519
31,519

-

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาและรับโอนหุ ้นและสิ ทธิ ตามสัญญากับบริ ษทั บริ หาร
สิ นทรัพย์ ธนทรัพย์ จํากัด (ชื่อเดิมบริ ษทั เอซีดี เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด) (บริ ษทั ย่อย) เป็ นจํานวนเงินรวม 168.38
ล้านบาท (หมายเหตุ 10) โดยบริ ษทั ชําระค่าตอบแทนตามสัญญาโดยหักสุ ทธิ กบั หนี้ และสิ ทธิ ที่จะได้รับ
คืน เงิน ที ่บ ริ ษ ทั ย่อ ยคงค้างอยู่ก บั บริ ษ ทั ซึ่ ง ประกอบด้ว ยเงิน ให้กู ย้ ืม ระยะยาวจํา นวน 90.00 ล้านบาท
ดอกเบี้ยค้างรับ จํานวน 5.86 ล้านบาท และสิ ทธิ ที่จะได้รับเงินจากการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ย่อย
จํานวน 41.00 ล้านบาท เป็ นจํานวนเงินรวม 136.86 ล้านบาท ส่ งผลให้บริ ษทั ต้องชําระเงินส่ วนที่เหลือจาก
สัญญาดังกล่าวเป็ นจํานวนเงิน 31.52 ล้านบาทโดยชําระเงินเมื่อทวงถาม
6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี้การค้า
มูลค่างานที่ทาํ เสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ดอกเบี้ยค้างรับ
อื่นๆ
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่
กิจการอื่น
ลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ

พันบาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2563 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2563 ธันวาคม 2562

2,250

-

797
2,250

394
-

9,451
9,451
11,701

9,215
9,215
9,215

10,691
1,570
12,261
15,308

7,893
7,893
8,287

38,235
(31,024)
7,211

38,976
(29,078)
9,898

31,474
(31,024)
450

31,287
(29,078)
2,209
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พันบาท

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ภาษีนิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้กรมสรรพากร
ดอกเบี้ยค้างรับ
อื่นๆ
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2563 ธันวาคม 2562
3,225
58
30,436
93
7,792
41,604
48,815
60,516

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2563 ธันวาคม 2562

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

374
20
2,400
93
1,116
4,003
4,453
19,761

599
558
2,280
93
903
4,433
6,642
14,929

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีลูกหนี้การค้าแยกตาม
อายุหนี้ที่คา้ งชําระโดยนับจากวันที่ครบกําหนดชําระ ได้ดงั นี้
พันบาท

กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
รวม
กิจการอื่น
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2563 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2563 ธันวาคม 2562

-

-

202

174

-

-

211
124
260
797

220
394

7,080

7,790

319

101

3,937
27,218
38,235

3,968
27,218
38,976

3,937
27,218
31,474

3,968
27,218
31,287
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7. สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ประกอบด้วย

พันบาท
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2563 ธันวาคม 2562
งานระหว่างทําตามสัญญาโครงการ
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
รวม

6,320
388
6,708

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2563 ธันวาคม 2562

-

6,320
6,320

-

8. ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย ประกอบด้วย

พันบาท

ต้นทุนค่าที่ดิน
ต้นทุนอาคารและอื่นๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อจากการลดมูลค่า
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2563 ธันวาคม 2562
35,600
39,055
67,134
68,071
102,734
107,126
(4,537)
(4,537)
98,197
102,589

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2563 ธันวาคม 2562
2,901
3,103
22,879
24,461
25,780
27,564
(4,537)
(4,537)
21,243
23,027

การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30
กันยายน 2563 และ 2562 ดังนี้
พันบาท

งบการเงินรวม
คงเหลือ ณ ต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ลดลงจากการขายห้องชุดระหว่างงวด
คงเหลือ ณ สิ้นงวด

2563
102,589
166
(4,558)
98,197

2562
111,326
(7,369)
103,957

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
23,027
24,207
(1,784)
(1,180)
21,243
23,027
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9. สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

พันบาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2563 ธันวาคม 2562
เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
6,765
6,765
บวก กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจาก
การวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในตราสารทุน
1,335
รวม
8,100
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2563
ธันวาคม 2562
6,765
6,765

-

1,335
8,100

-

รายการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
ราคาตามบัญชีตน้ งวด
ซื้อเงินลงทุน
9,415
9,415
ขายเงินลงทุน
(2,650)
(2,650)
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
1,335
1,335
ราคาตามบัญชีปลายงวด
8,100
8,100
10. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
ณ วันที่ 30
ชื่อบริ ษทั ย่อย

ประเภทธุรกิจ

บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ธนทรัพย์

ริ เริ่ มและพัฒนาโครงการที่

จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็น

เกี่ยวกับพลังงานและลงทุน

เนอร์ยี่ จํากัด)

ในกิจการพลังงานไฟฟ้า

บริ ษทั โอริ น พร็อพเพอร์ต้ ี จํากัด

พัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์

พันบาท
ทุนที่เรี ยกชําระแล้ว

ณ วันที่ 31

กันยายน 2563 ธันวาคม 2562

วิธีราคาทุน

ณ วันที่ 30

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 30

ณ วันที่ 31

กันยายน 2563

ธันวาคม 2562

กันยายน 2563

ธันวาคม 2562

99.99

99.99

45,000

86,000

45,000

86,000

99.99

99.99

55,000

55,000

55,000

55,000
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่วนการถือหุ้น

พันบาท

(ร้อยละ)
ณ วันที่ 30
ชื่อบริ ษทั ย่อย

ประเภทธุรกิจ

บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จํากัด*

กันยายน 2563 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 30

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 30

ณ วันที่ 31

กันยายน 2563

ธันวาคม 2562

กันยายน 2563

ธันวาคม 2562

49.00

19.60

100,000

100,000

53,561

23,162

99.99

-

100,000

100,000

103,296

-

256,857

164,162

ผลิตและจําหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

รวม

ณ วันที่ 31

วิธีราคาทุน

ผลิตและจําหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

บริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จํากัด*

ทุนที่เรี ยกชําระแล้ว

บริ ษทั ย่อยดําเนิ นธุ รกิจในประเทศไทยและไม่มีการจ่ายเงินปั นผลในระหว่างงวดสามเดื อนและเก้า
เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562
* ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หาร ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 บริ ษทั ได้มี
การประชุม เรื่ องการปรับ โครงสร้า งของผูถ้ ือหุ ้นในกลุ่ม บริ ษ ทั ย่อยทางอ้อม โดยเสนอให้บ ริ ษ ทั เอซี ดี
เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด จําหน่ายหุ ้นสามัญและโอนสิ ทธิการจํานําในหุ ้นบุริมสิ ทธิ ของบริ ษทั ย่อยทางอ้อมทั้งหมด
ให้ แ ก่ บ ริ ษ ัท โดยที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบและได้นํา เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยที่ประชุมมีมติอนุมตั ิตามที่เสนอ
ต่อมาวันที่ 19 มีนาคม 2563 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาโอนหุ ้นและสิ ทธิ ของบริ ษทั ย่อยทางอ้อมทั้ง 2 แห่ ง
กับบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ธนทรัพย์ จํากัด (เดิมชื่ อบริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด) (บริ ษทั ย่อย) จํานวน
เงินรวม 168.38 ล้านบาท (หมายเหตุ 5.4) ดังนี้
แห่ งที่ 1 : รับโอนหุ น้ ของบริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จํากัด จํานวน 294,000 หุ ้น เป็ นจํานวนเงิน 30.40 ล้านบาท
และรับโอนสิ ทธิ และหน้าที่ตามสัญญาจํานําหุ ้นเพื่อเป็ นหลักประกันในการจ่ายชําระคืนเงินให้กูย้ ืม
จํานวน 30.60 ล้านบาท และรั บโอนสิ ทธิ ในการได้รับดอกเบี้ ยตามสั ญญาจํานําหุ ้ นดังกล่ าวเป็ น
จํานวน 4.52 ล้านบาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 65.52 ล้านบาท
แห่งที่ 2 : รับโอนหุ ้นของบริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จํากัด จํานวน 367,497 หุ้น เป็ นจํานวนเงิน 61.75 ล้านบาท
และรับโอนสิ ทธิ และหน้าที่ตามสัญญาจํานําหุ ้นเพื่อเป็ นหลักประกันในการจ่ายชําระคืนเงินให้
กูย้ ืมจํานวน 38.25 ล้านบาท และรับโอนสิ ทธิ ในการได้รับดอกเบี้ยตามสัญญาจํานําหุ ้นดังกล่าว
เป็ นจํานวน 2.86 ล้านบาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 102.86 ล้านบาท
ผลจากการโอนหุน้ และสิ ทธิดงั กล่าวข้างต้น ทําให้บริ ษทั มีสัดส่ วนการถือหุน้ ดังนี้
ร้อยละ
สัดส่วนเดิม
สัดส่วนใหม่
(จากการเป็ น
(จากการเป็ น
บริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ย่อย
ทางอ้อม)
บริ ษทั เอสเค วัน พาวเวอร์ จํากัด
49.00
49.00
บริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จํากัด
49.00
49.00**
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ต่อมาเมื่อวันที่ 11 มิ ถุนายน 2563 บริ ษทั ได้ทาํ บันทึ กข้อตกลงยืนยันการโอนหุ้นบุริมสิ ทธิ์ ของ
บริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จํากัด จากบริ ษทั แอสโทรเนอร์ จี โซลาร์ (ไทยแลนด์) จํากัด จํานวน 382,500 หุ ้น
เป็ นจํานวนเงิน 41.55 ล้านบาท (หมายเหตุ 5.4) ผลจากการโอนหุน้ ทําให้บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั เวนตุส
โซลาร์ จํากัด เป็ นจํานวนเงิ นทั้งสิ้ น 103.30 ล้านบาท และส่ งผลให้สัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ดังกล่าว
เพิ่มขึ้นจากสัดส่ วนเดิมร้อยละ 49.00** เป็ นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ว
รายการที่ เกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงสัดส่ วนการถื อหุ ้นของบริ ษ ทั ใหญ่ ในบริ ษทั ย่อยที่ ไม่ท าํ ให้
บริ ษทั ใหญ่ สูญเสี ยการควบคุมบริ ษทั ย่อย ผลต่างที่เกิ ดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มี
อํานาจควบคุมที่ ปรับปรุ งลดลงและสิ่ งตอบแทนที่ได้จ่ายจะรับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น โดยถือเป็ น
ส่ วนของเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่ ผลต่างดังกล่าวสามารถคํานวณได้ดงั นี้
พันบาท
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
43,350
(หัก) สิ่ งตอบแทนที่จ่ายให้แก่ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
(41,546)
ส่ วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย
1,804
บริ ษทั ย่อย
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ธนทรัพย์ จํากัด ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่
19 มีนาคม 2563 ได้มีมติพิเศษอนุ มตั ิให้ลดทุนจดทะเบียนจํานวน 132.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
177.00 ล้านบาท เป็ น 45.00 ล้านบาท โดยลดจํานวนหุ ้ น สามัญ 13.20 ล้านหุ้น มูล ค่าหุ้น ละ 10.00 บาท
ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียน บริ ษทั ยังคงถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อยจํานวน 4.50 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10.00
บาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน และได้ดาํ เนิ นการจดทะเบี ยนต่อกรมพัฒนาธุ รกิจ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563
จากการลดทุนดังกล่าวมีกระทบต่อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ดังนี้
จํานวนหุ ้น
พันบาท
ที่บริ ษทั ลงทุน ทุนจดทะเบียน
เงินลงทุนใน
(ล้านหุน้ )
บริ ษทั ย่อย
ณ วันต้นงวด
17.70
177.00
86.00
ลดทุน
(13.20)
(132.00)
(41.00)
ณ วันปลายงวด
4.50
45.00
45.00
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11. สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน ประกอบด้วย

ตราสารทุนอื่นที่ไม่ได้อยูใ่ นความ
ต้องการของตลาด
หุ้นกู้
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2563
ธันวาคม 2562

12. เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว ประกอบด้วย

เงินให้กูย้ ืมระยะยาวแก่กิจการอื่น

พันบาท

36,939
10,000
46,939

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2563
ธันวาคม 2562

36,939
10,000
46,939

36,939
10,000
46,939

36,939
10,000
46,939

พันบาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2563 ธันวาคม 2562
3,512
4,602

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2563 ธันวาคม 2562
-

บริ ษทั ย่อย
เมื่ อวัน ที่ 10 เมษายน 2561 บริ ษ ัท ย่อยได้ท าํ สั ญ ญาให้กู้ยืม เงิ นกับ สหกรณ์ แห่ งหนึ่ ง เพื่ อซื้ อที่ ดิน
สําหรับที่ต้ งั โครงการพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ โดยบริ ษทั ย่อยได้รับโอนสิ ทธิ์ เรี ยกร้องในลูกหนี้ เงินกูย้ ืม
ดังกล่าว จากผูไ้ ด้รับสิ ทธิ์ ใช้ท่ีดินรายเดิม โดยมีหนี้ ตามบัญชี คงเหลือ ณ วันที่ได้รับโอนจํานวน 6.90 ล้าน
บาท ตามสัญญากําหนดให้ผูก้ ูจ้ ่ายชําระเป็ นเวลา 60 เดือน ในอัตราเดือนละ 121,092.43 บาท ปลอดดอกเบี้ย
โดยสหกรณ์ตกลงให้บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีสิทธิ หักค่าใช้สิทธิ รายเดือนตามสัญญาให้ผูส้ นับสนุนโครงการ
การดําเนิ นการโครงการผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้สิทธิ์ ของเจ้าของโครงการ (สหกรณ์นิคมสระแก้ว)
เพื่อชําระคืนเงินกูเ้ ป็ นรายเดือน
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13. อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
รายการเปลี่ยนแปลงของอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2563 สรุ ปได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
155,169
155,169
ซื้อสิ นทรัพย์เพิ่มระหว่างงวด
ขายและตัดจําหน่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
155,169
155,169
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(10,896)
(10,896)
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
(3,525)
(3,525)
ค่าเสื่ อมราคาสะสมส่ วนที่ขายและตัดจําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
(14,421)
(14,421)
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(22,433)
(22,433)
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
(22,433)
(22,433)
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
121,840
121,840
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
118,315
118,315
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14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2563 สรุ ปได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
663,439
106,591
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
(844)
(844)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
662,595
105,747
ซื้อสิ นทรัพย์เพิ่มระหว่างงวด
79
673
ขายและตัดจําหน่ายระหว่างงวด
(874)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
661,800
106,420
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(64,099)
(26,476)
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
158
158
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
(63,941)
(26,318)
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
(22,054)
(4,380)
ค่าเสื่ อมราคาสะสมส่ วนที่ขายและตัดจําหน่าย
347
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
(85,648)
(30,698)
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
599,340
80,115
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
598,654
79,429
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
576,152
75,722
ณ วัน ที่ 30 กั น ยายน 2563 และวัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 บริ ษ ัท ย่ อยได้ ใช้ สิ ท ธิ เหนื อพื้ น ดิ น และ
เครื่ องจักรที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ราคาทุนรวมเป็ นจํานวนเงิน 543.08 ล้านบาท และ 543.08 ล้านบาท เพื่อ
เป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อจากธนาคาร (หมายเหตุ 18)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยมี ทรัพย์สิ นก่อนหักค่ า
เสื่ อมราคาสะสมที่คิดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้ว แต่ยงั ใช้งานอยู่มีราคาทุนรวมเป็ นจํานวน 11.68 ล้านบาท และ
11.13 ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะกิจการเป็ นจํานวนเงิน 11.68 ล้านบาท และ 10.81 ล้านบาท ตามลําดับ)
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15. สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์สิทธิ การใช้มีรายการเคลื่อนไหวสําหรับงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30
กันยายน 2563 แสดงได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
ที่ดินและส่ วน
ปรับปรุ งที่ดิน
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

51,081

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มระหว่างงวด
ตัดจําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

-

ยานพาหนะ

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รวม

ที่ดินและส่ วน ยานพาหนะ
ปรับปรุ งที่ดิน

รวม

-

-

-

-

844

51,925

-

844

844

51,081
-

844
-

51,925
-

-

844
-

844
-

51,081

844

51,925

-

844

844

-

-

-

-

-

-

-

(158)

(158)

-

(158)

(158)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสําหรับงวด
ค่าเสื่อมราคา - ตัดจําหน่าย

(990)
-

(158)
(126)
-

(158)
(1,116)
-

-

(158)
(126)
-

(158)
(126)
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(990)

(284)

(1,274)

-

(284)

(284)

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

-

-

-

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

51,081

686

51,767

-

686

686

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

50,091

560

50,651

-

560

560
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16. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563
สรุ ปได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
152,642
115,807
ซื้อสิ นทรัพย์เพิ่มระหว่างงวด
139
19
ขายและตัดจําหน่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
152,781
115,826
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(98,797)
(96,426)
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
(1,178)
(7)
ค่าตัดจําหน่ายส่ วนที่ขายและตัดจําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
(99,975)
(96,433)
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(19,365)
(19,365)
ขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
(19,365)
(19,365)
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
34,480
16
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
33,441
28
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ก่อนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมที่ คิดค่าตัดจําหน่ ายหมดแล้ว แต่ยงั ใช้งานอยู่มีราคาทุนรวมเป็ นจํานวน 0.46
ล้านบาท และ 0.41 ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะกิจการเป็ นจํานวนเงิน 0.46 ล้านบาท และ 0.41 ล้านบาท
ตามลําดับ)
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17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
รายได้รอการรับรู ้
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
กิจการอื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญา
จะซื้อจะขายและให้เช่า
เจ้าหนี้ เงินประกัน
อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
รวม

พันบาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2563 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2563 ธันวาคม 2562

-

-

-

54

473
473

-

677
473
686
1,836

473

-

1,836

54

-

899

1

899

1

1,472

2,906

639

1,954

2,150
2,129
3,642
9,393

1,961
1,831
3,167
9,865

237
1,376
1,922
4,174

575
1,077
899
4,505

10,292
10,765

9,866
9,866

5,073
6,909

4,506
4,560
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18. เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย

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

พันบาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2563
ธันวาคม 2562
224,145
220,073

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2563
ธันวาคม 2562
-

(856)

(948)

-

-

(36,289)
187,000

(37,022)
182,103

-

-

บริ ษทั ย่อย
เมื่ อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญากูย้ ืมเงินจากธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ ง
วงเงิ น 210.00 ล้านบาท เพื่อนํามาชําระค่าซื้ อโครงการพลังงานไฟฟ้ าแสงอาทิ ตย์จากบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง
โดยเงิ นกู้ยื มดังกล่ าวมี ค่ าธรรมเนี ยมในการจัดการกู้ยื มอัตราร้ อยละ 0.50 ของเงิ นกู้ ดอกเบี้ ยอัตรา
ดอกเบี้ ย 5 ปี แรก คิ ดร้ อยละ MLR-1.50 ต่ อปี ปี ถัดไปคิ ดอกเบี้ ยร้ อยละ MLR-1.25 ต่อปี กําหนดให้
ชําระดอกเบี้ยทุกสิ้ นเดือน สําหรับเงินต้นกําหนดให้ชาํ ระเป็ นงวดรายเดือน จํานวน 143 งวด เริ่ มงวดแรก
เดือนกันยายน 2561 ด้วยจํานวนเงินที่แตกต่างกันโดยงวดที่ 1 ถึง งวดที่ 24 งวดละ 1.35 ล้านบาท , งวดที่
25 ถึ ง งวดที่ 60 งวดละ 1.40 ล้านบาท , งวดที่ 61 ถึ ง งวดที่ 108 งวดละ 1.50 ล้านบาท , งวดที่ 109 ถึ ง
งวดที่ 142 งวดละ 1.50 ล้านบาท และงวดที่ 143 ชําระส่ วนที่ เหลื อทั้งหมด เงินกูย้ ืมดังกล่าวคํ้าประกัน
โดยสิ่ งปลู กสร้ าง ชุ ดผลิ ตไฟฟ้ าและอุปกรณ์ และสิ ทธิ์ เหนื อที่ ดินในโครงการพลังงานแสงอาทิ ตย์
(หมายเหตุ 14) เงินฝากธนาคาร หุน้ สามัญและหุน้ บุริมสิ ทธิของบริ ษทั ที่ถือโดยบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เมื่ อวันที่ 25 มกราคม 2562 บริ ษ ัทย่อยได้ท าํ สั ญญากู้ยืมเงิ นจากธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ ง
วงเงิ น 180.00 ล้านบาท เพื่ อนําไปใช้ส นับ สนุ นโครงการโรงผลิ ตกระแสไฟฟ้ าขนาด 5 เมกะวัตต์
ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน โดยเงินกูย้ ืมดังกล่าวมีค่าธรรมเนี ยมในการ
จัดการกู้ยืมอัตราร้อยละ 0.25 ของเงินกู้และคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ BBL's MLR-2.15 ต่อปี ซึ่ งใน
วันทําสัญญา BBL's MLR เท่ากับร้อยละ 6.25 ต่อปี กําหนดให้ชาํ ระดอกเบี้ยทุกสิ้ นเดือน สําหรับเงินต้น
กําหนดให้ ชาํ ระภายใน 10 ปี นับแต่ วนั เบิ กเงินกู้ครั้งแรกงวด (ณ วันที่ ในสั ญญายังไม่ เบิ กเงินกู้) ให้
จ่ายเงินต้นเป็ นงวดรายเดือน จํานวน 120 งวด เริ่ มงวดแรกในเดือนที่เบิกเงินกูโ้ ดย งวดที่ 1 ถึง งวดที่ 119
งวดละ 1.84 ล้านบาท งวดที่ 120 ชําระส่ วนที่เหลือทั้งหมด เงินกูย้ ืมดังกล่าวคํ้าประกันโดยสิ่ งปลูกสร้าง
ชุดผลิตไฟฟ้ าและอุปกรณ์ และสิ ทธิ์ เหนื อที่ดินในโครงการพลังงานแสงอาทิ ตย์ (หมายเหตุ 14) หุ ้นที่
บริ ษทั ออกและจําหน่ ายทั้งหมดจํานวน 750,000 หุ ้น เงินฝากธนาคารและสิ ทธิ ในการรับเงินตามสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าและคํ้าประกันโดยบริ ษทั ใหญ่
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19. หนี้สินตามสัญญาเช่า
มูลค่ าตามบัญ ชี ข องหนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ าและการเคลื่ อนไหวสําหรั บ งวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวัน ที่ 30
กันยายน 2563 แสดงได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
492
492
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ
51,081
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
51,573
492
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ย
1,859
13
เงินจ่ายชําระ
(2,412)
(127)
ลดลงจากการยกเลิกสัญญา
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
51,020
378
หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปี
(2,085)
(158)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปี
48,935
220
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู ้ในรายการต่อไปนี้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
รวม

พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
1,116
126
1,859
13
2,975
139
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20. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที่ นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่ผูม้ ี
อํานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการ
จัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนิ นงานของส่ วนงาน ทั้งนี้ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคือ กรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีรายได้หลักจาก 3 ประเภทธุ รกิจ โดยข้อมูลทางการเงินจําแนกตามประเภท
ธุรกิจ สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 มีดงั นี้
ล้านบาท

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
2563

2562

ธุรกิจให้เช่าและบริ การที่

ธุรกิจผลิตพลังงานจาก

เกี่ยวข้อง

แสงอาทิตย์

2563

2562

2563

2562

รวม
2563

2562

รายได้จากการขายและบริ การ

2.28

4.25

2.97

5.87

31.18

20.91

36.43

31.03

หัก ต้นทุนขายและบริ การ

(2.01)

(3.04)

(2.27)

(2.56)

(19.22)

(10.01)

(23.50)

(15.61)

กําไร (ขาดทุน) ขั้นต้น

0.27

1.21

0.70

3.31

11.96

10.90

12.93

15.42

1.75

3.48

รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น

1.41

1.30

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย

(0.75)

(1.27)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(8.19)

(12.56)

ต้นทุนทางการเงิน

(2.73)

(2.73)

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

-

-

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

4.42

3.64

ล้านบาท
งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
2563

2562

ธุรกิจให้เช่าและบริ การที่

ธุรกิจผลิตพลังงานจาก

เกี่ยวข้อง

แสงอาทิตย์

2563

2562

2563

2562

รวม
2563

2562

รายได้จากการขายและบริ การ

5.21

10.03

7.92

11.79

77.41

67.00

90.54

88.82

หัก ต้นทุนขายและบริ การ

(4.56)

(7.39)

(6.59)

(7.57)

(38.57)

(30.66)

(49.72)

(45.62)

กําไร (ขาดทุน) ขั้นต้น

0.65

2.64

1.33

4.22

38.84

36.34

40.82

43.20

รายได้ดอกเบี้ย

4.82

5.55

รายได้อื่น

3.77

1.56

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย

(2.27)

(2.99)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(26.53)

(33.72)

(8.41)

(8.90)

-

-

12.20

4.70

ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแสดงสิ นทรัพย์จาํ แนก
ตามส่ วนงาน แยกตามประเภทธุรกิจ ได้ดงั นี้
ล้านบาท
งบการเงินรวม
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ธุรกิจให้เช่าและบริ การที่

ธุรกิจผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์

รวม

เกี่ยวข้อง

สินทรัพย์ถาวร

ณ วันที่ 30

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 30

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 30

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 30

ณ วันที่ 31

กันยายน 2563

ธันวาคม 2562

กันยายน 2563

ธันวาคม 2562

กันยายน 2563

ธันวาคม 2562

กันยายน 2563

ธันวาคม 2562

34.72

38.79

-

-

625.52

595.03

660.24

633.82

-

-

118.32

121.84

-

-

118.32

121.84

34.72

38.79

118.32

121.84

625.52

595.03

778.56

755.66

สินทรัพย์อื่น

325.77

324.04

สินทรัพย์รวม

1,104.33

1,079.70

สินทรัพย์ถาวร-ให้เช่า
รวม

21. กําไรต่อหุน้
กําไรต่ อ หุ ้ น ขั้น พื้ น ฐานคํานวณโดยการหารกําไรสํ าหรั บ งวดด้วยจํานวนหุ้น สามัญ ถัวเฉลี่ ยถ่ วง
นํ้าหนักที่ออกและเรี ยกชําระแล้วในระหว่างงวด
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562

กําไร (ขาดทุน) ที่เป็ นส่วนของผูถ้ ือหุ้นสามัญของบริ ษทั
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กําไร (ขาดทุน) ที่เป็ นส่วนของผูถ้ ือหุ้นสามัญของบริ ษทั
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

(พันบาท)
(พันหุ้น)
(บาทต่อหุ้น)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
3,365
2,110
944
2,654
818,025
818,025
818,025
818,025
0.0041
0.0026
0.0012
0.0032

(พันบาท)
(พันหุ้น)
(บาทต่อหุ้น)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
6,085
(3,074)
(152)
(4,068)
818,025
818,025
818,025
818,025
0.0074
(0.0038)
(0.0002)
(0.0050)

22. สิ ทธิประโยชน์จากการได้รับบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย 2 แห่งได้รับสิ ทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนในกิจการ
ส่ งเสริ มการลงทุน ผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน 3 ฉบับโดยได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี
อากรดังนี้
- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
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- ได้รับ ยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบุ คคล สําหรับ กําไรสุ ทธิ ที่ ได้รับ จากการประกอบกิ จการที่ได้รับการ
ส่ งเสริ มเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น กรณี ที่ประกอบ
กิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล กิจการจะได้รับอนุญาตให้นาํ ผล
ขาดทุนประจําปี ที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้น ไปหักออกจากกําไรสุ ทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกาํ หนดระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั พ้นกําหนดเวลานั้น
ทั้งนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในบัตรส่งเสริ มการลงทุน
23. เครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ยใช้วิธี ร าคาตลาดในการวัด มูล ค่า ยุต ิธ รรมของสิ น ทรัพ ย์แ ละหนี้ สิ น ซึ่ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่
ไม่มีตลาดที่มีส ภาพคล่อง หรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีส ภาพคล่องได้ บริ ษ ทั และ
บริ ษทั ย่อยจะใช้วิธีราคาทุนหรื อวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินดังกล่าวแทน
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ระดับที่ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์
หรื อหนี้ สินอย่างเดียวกัน
ระดับที่ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้
โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่ คาํ นวณมาจากราคาตลาด)
สําหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
ระดับที่ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
แยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

สินทรัพย์
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ตราสารทุนที่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ตราสารทุนอื่นที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด

มูลค่า
ตามบัญชี

8,100
185,000

มูลค่ายุติธรรม (พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
รวม

8,100

-

-

8,100

-

-

36,939

36,939

มูลค่ายุติธรรมระดับ 3 สําหรับตราสารทุนอื่นที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด อ้างอิงราคาจาก
การคิดลดกระแสเงินสดและการคิดลดเงินปั นผล ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินราคาดังกล่าว
ประกอบด้วย อัตราการเพิ่ม ขึ้ นของรายได้ต่อปี อัตรากําไรก่อน ดอกเบี้ ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัด
จําหน่าย (EBITDA) อัตรากําไรสุ ทธิ อัตราเงินปั นผลที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องของ
ตราสารทุนที่มีลกั ษณะเหมือนหรื อคล้ายคลึงกันในตลาด และปั จจัยความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้อง
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24. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
24.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริ การ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนเงินขั้นตํ่า
ที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริ การ ดังนี้
พันบาท

ภาระผูกพัน
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2563 ธันวาคม 2562
3,168
77
3,245

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2563 ธันวาคม 2562

-

811
77
888

2,038
658
2,696

ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2563 บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่ อยไม่ มี ภ าระผู ก พัน ตามสั ญ ญาเช่ าบริ ก ารที่
เกี่ยวข้องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้สําหรับสัญญาเช่าและหนี้ สินตามสัญญาเช่าบริ การที่
เกี่ยวข้องที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของเงินจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่
เหลื ออยู่คิ ดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยเงิ นกู้ยืมส่ วนเพิ่ มตามที่ กล่ าวไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น
ระหว่างกาลข้อ 19
24.2 สัญญาเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสิ ทธิในการจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บริ ษ ัท และบริ ษ ทั ย่อย ได้ท ําสั ญ ญากับ คู่ สั ญ ญาหลายรายเกี่ ยวกับ การได้ม าซึ่ งสิ ท ธิ ในการ
จําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ดงั นี้
บริ ษทั
เมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม 2561 บริ ษทั ได้ทาํ ข้อตกลง 3 ฝ่ ายระหว่างบริ ษทั (ผูร้ ับโอน) การไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค(คู่สัญญา) และบริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จํากัด (บริ ษทั ย่อย) (ผูโ้ อน) แก้ไขเพิ่มเติมใน
สัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าสําหรับซื้ อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาเพื่อ
โอนสิ ทธิและหน้าที่ตามสัญญาทั้งหมดให้แก่บริ ษทั ซึ่งจะได้รับสิ ทธิ์ จําหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ตามสัญญาเลขที่ PV-PEA 0065/2556 ลง
วันที่ 6 กันยายน 2556 ที่ กฟภ. รับซื้ อพลังงานไฟฟ้ า 995 กิโลวัตต์ ระยะเวลา 25 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่
30 ธันวาคม 2556 ถึ ง วันที่ 30 ธันวาคม 2581 ด้วยอัตราที่ กาํ หนดไว้ตามปริ มาณการผลิ ตซึ่ งเป็ น
อัตรา 6.16 บาทต่อหน่ วย และเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ได้รับการอนุ มตั ิให้โอนสิ ทธิ ประโยชน์
ทางภาษีจากการส่ งเสริ มการลงทุนให้แก่บริ ษทั
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บริ ษทั ย่อย
บริ ษ ทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้ท าํ ข้อตกลงแก้ไขเพิ่ ม เติ มสั ญ ญาซื้ อขาย
ไฟฟ้ าสําหรั บการรั บ ซื้ อไฟฟ้ าจากการผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์กับบริ ษทั เมทลิงค์ อิ นโฟ
จํากัด ที่ได้รับสิ ทธิ์ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อรับโอนสิ ทธิ ในการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
ตามเงื่อนไขเดิมที่ผโู ้ อนได้ทาํ ไว้กบั การไฟฟ้าระยะเวลาโครงการ 25 ปี
บริ ษ ัท ย่อยได้ท ําสั ญ ญาให้เป็ นผูส้ นับ สนุ น โครงการ ดําเนิ นการโครงการผลิ ตไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินเพื่อใช้สิทธิ์ จากเจ้าของโครงการ โดยบริ ษทั ย่อยจะต้อง
จ่ า ยค่ า สนั บ สนุ น โครงการให้ เจ้า ของโครงการรายปี ปี ละ 3.30 ล้า นบาท โดยชําระภายหลัง ที่
ผูส้ นับสนุ นโครงการจําหน่ายกระแสไฟฟ้าครบ 1 ปี (กําหนดชําระค่าใช้สิทธิ โดยแบ่งจ่ายเป็ นราย
เดือน) บริ ษทั ย่อยมีภาระที่จะต้องจ่ายเงินสนับสนุนจนสิ้ นสุ ดสัญญา (เดือน เมษายน 2584) จํานวน
เงินทั้งสิ้ น 76.45 ล้านบาท
บริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้ทาํ สัญญากับคู่สัญญาหลายรายเกี่ยวกับการได้มา
ซึ่งสิ ทธิในการจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ดงั นี้
วันที่ 20 มกราคม 2560 ทําสัญญาเพื่อซื้ อโครงการไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ง
บนพื้นดินตั้งอยู่ในสหกรณ์โคนมปากช่องจากบริ ษทั แอสโทรเนอร์ จี โซลาร์ (ไทยแลนด์) จํากัด ซึ่ง
ได้รับสิ ทธิ์ ในการขายกระแสไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค มูลค่าซื้ อขาย จํานวน 294.99 ล้าน
บาท เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 บริ ษทั ย่อยได้ทาํ ข้อตกลงเพิ่มเติมเพื่อรับโอนสิ ทธิ ในสัญญาซื้ อ
ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคจากคู่สัญญาเดิม ตามสัญญาการซื้ อขายไฟฟ้าเลขที่ PVF2-PEA018/2559 ในปริ มาณรับซื้ อพลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ด 5.0 เมกะวัตต์ โดยกําหนดวันจ่ายไฟฟ้ าเข้าระบบ
เชิงพาณิ ชย์ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 มีระยะเวลา 25 ปี
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาร่ วมพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิ ตย์กบั สหกรณ์ โคนมปากช่อง จํากัด ซึ่ งเจ้าของโครงการเป็ นฝ่ ายจัดหาที่ ดินสําหรับเป็ น
ที่ต้งั ของโครงการ ส่ วนบริ ษทั ย่อยเป็ นผูส้ นับสนุนโครงการและทําสัญญากับการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
และดําเนินการขอใบอนุญาตและอื่นๆ โดยแบ่งปันผลประโยชน์ตามข้อตกลงในสัญญา
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 บริ ษทั ย่อยและสหกรณ์โคนม ได้ร่วมกันทําสัญญาเพื่อเช่าที่ดินกับ
เจ้าที่ ดินรายหนึ่ งเพื่อใช้เป็ นที่ ต้ งั โครงการผลิ ตพลังงานไฟฟ้ าเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง
วันที่ 1 ธันวาคม 2584 (ฉบับ เดิ มลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2559) ระยะเวลาการเช่ า 25 ปี ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ค่าเช่ารวม 38.40 ล้านบาทโดยสหกรณ์เป็ นผูจ้ ่ายชําระจํานวน 26.40 ล้านบาท ชําระ
เป็ นรายเดือนเดือนละ 88,008.00 บาท ส่ วนบริ ษทั ย่อยต้องจ่ายชําระ จํานวนเงินรวม 12.00 ล้านบาท
แบ่งชําระเป็ นเดือนๆละ 40,008.00 บาท
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24.3 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ย่อยสองแห่ งมีวงเงินกูย้ ืมระยะ
ยาวจากสถาบันการเงินที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้
ล้านบาท

วงเงินสินเชื่ อ
วงเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2563 ธันวาคม 2562
105.00

166.60

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2563 ธันวาคม 2562
-

-

25. คดีความ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี คดีความฟ้ องร้องในคดี
ต่าง ๆ ที่มีสาระสําคัญดังนี้
บริ ษทั
25.1 บริ ษทั มีลูกหนี้เงินมัดจําค่าซื้ อที่ดินจํานวน 46 ล้านบาท จากการโอนสิ ทธิ เงินมัดจําค่าที่ดินกับบริ ษทั
แห่ งหนึ่ ง ซึ่ งครบกําหนดชําระในเดื อนมิถุนายน 2558 บริ ษทั ดังกล่าวไม่สามารถชําระหนี้ ได้ตาม
กําหนด และได้มีการเจรจากับบริ ษทั เพื่อขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการชําระคืน โดยจะผ่อนจ่ายเป็ น
งวดพร้อมทั้งดอกเบี้ยตามที่ ตกลงร่ วมกัน ในปี 2559 บริ ษทั ยังไม่ได้รับชําระตามข้อตกลงดังกล่าว
บริ ษทั จึงบันทึกตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญทั้งจํานวนและได้ฟ้องร้องดําเนินคดี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 คดีความดังกล่าวถึงที่สิ้นสุ ดแล้ว ศาลมีคาํ สั่งให้บริ ษทั ชนะคดี ซึ่ ง
ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างติดตามบังคับคดีให้ลกู หนี้มาชําระหนี้ตามคําสั่งศาล
25.2 บริ ษ ทั ได้ฟ้ องร้ องเรี ยกค่ าเสี ยหายจากคู่สั ญญาเพื่อเรี ยกคืนเงิ นประกันจากเมื่ อวันที่ 29 กรกฎาคม
2558 ที่บริ ษทั ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงกับเจ้าของโครงการรายหนึ่ งเพื่อศึกษาโครงการอาคารพักอาศัย
ให้เช่า ที่จงั หวัดเชียงใหม่ และเมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2558 บริ ษทั ได้จ่ายเงินประกันสําหรับโครงการ
ดังกล่าวจํานวน 35 ล้านบาท ซึ่ งตามข้อตกลงหากบริ ษทั ไม่ประสงค์จะร่ วมลงทุน เจ้าของโครงการ
จะต้องคืนเงินประกันทั้งหมด ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์
2559 ที่ประชุมมีมติไม่ร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าว และบริ ษทั ได้ฟ้องร้องดําเนิ นคดีเรี ยกคืนเงิน
ประกันและเมื่ อวันที่ 17 สิ งหาคม 2559 บริ ษทั ได้ถูกคู่สัญญาดังกล่าวฟ้องกลับเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย
จํานวน 50.00 ล้านบาท ปัจจุบนั คดีความอยูร่ ะหว่างพิจารณาคดี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 คดี ค วามดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิ จารณาของศาลและบริ ษทั ได้
บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญของเงินประกันทั้งจํานวนแล้ว
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25.3 บริ ษทั ถูกฟ้องร้องจากอดีตพนักงาน 1 ราย จํานวนเงินรวม 2.00 ล้านบาท ปัจจุบนั บริ ษทั และพนักงาน
ตกลงยอมความโดยศาลได้มี ค าํ พิ พ ากษาตามยอมเมื่ อวัน ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ไม่ มี คู่ ค วามฝ่ ายใด
อุทธรณ์ คดีจึงถือเป็ นอันสิ้ นสุ ด
26. การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปั จจุ บนั ได้ขยายวงกว้าง
ขึ้นอย่างต่ อเนื่ อง ส่ งผลทําให้ เกิ ดการชะลอตัวของเศรษฐกิ จและมี ผลกระทบต่ อธุ รกิ จและอุ ตสาหกรรม
โดยรวม สถานการณ์ดงั กล่าวส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย การรับรู ้และการวัด
มูลค่าของสิ นทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์
ดังกล่ าว และทําการประเมิ นผลกระทบทางการเงินเกี่ ยวกับมู ลค่ าของสิ นทรั พย์ ประมาณการหนี้ สิ นและ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
27. การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้มี การจัดประเภทใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และรายการ
บางรายการในงบกําไรเบ็ดเสร็ จสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 ได้มีการจัด
ประเภทใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการในงบกําไรเบ็ดเสร็ จเบ็ดเสร็ จสําหรับงวดสามเดือน
และเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่ งไม่มีผลกระทบต่อกําไรสําหรั บงวดหรื อส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
ตามที่ได้รายงานไว้ ดังนี้
ตามที่เคยเสนอ
รายงานไว้เดิม
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาว
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขายและให้เช่า
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ

พันบาท
งบการเงินรวม
จัดประเภท
เพิ่ม (ลด)

จัดประเภท
รายการใหม่

52,627
9,313
93,852
7,905
1,961

9,313
(9,313)
(93,852)
89,250
4,602
1,961
(1,961)

61,940
89,250
4,602
9,866
-

4,723
60

3,484
(3,424)
(60)

3,484
1,299
-
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ตามที่เคยเสนอ
รายงานไว้เดิม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ

7,002
110

ตามที่เคยเสนอ
รายงานไว้เดิม
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาว
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขายและให้เช่า

พันบาท
งบการเงินรวม
จัดประเภท
เพิ่ม (ลด)

5,549
(5,439)
(110)
พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
จัดประเภท
เพิ่ม (ลด)

จัดประเภท
รายการใหม่

5,549
1,563
-

จัดประเภท
รายการใหม่

6,549
8,380
294,400
3,985
575

8,380
(8,380)
(294,400)
294,400
575
(575)

14,929
294,400
4,560
-

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ

7,094
60

6,177
(6,117)
(60)

6,177
977
-

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ

14,713
110

13,665
(13,555)
(110)

13,665
1,158
-

28. การอนุมตั ิงบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

