บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รำยงำนกำรสอบทำนและข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2564

รำยงำนกำรสอบทำนข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญำต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการ
บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564 งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วน
ของผูถ้ ื อหุ ้นรวมและงบกระแสเงิ นสดรวมสาหรับงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันและหมายเหตุ ประกอบงบ
การเงิ นรวมแบบย่อของบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และได้สอบทานข้อมูลทาง
การเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษ ทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) ด้วยเช่ นกัน ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิ จการเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
เรื่ อง การรายงานทางการเงิ นระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ ยวกับข้อมู ลทาง
การเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตกำรสอบทำน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทาง
การเงิ นระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของกิ จการ” การสอบทานดังกล่ าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงิ นและบัญชี และการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบและวิธีการ
สอบทานอื่ น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้ขา้ พเจ้าไม่
สามารถได้ความเชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สาคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึ งไม่
แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุป

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่ อว่าข้อมู ลทางการเงิ นระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้ นตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
(นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10769
บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิ ติ จากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
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บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
วันที่ 30 กันยำยน 2564
1. ข้อมูลทัว่ ไป
1.1 ภูมิลาเนาและสถานะทางกฎหมายของกลุ่มบริ ษทั
การจดทะเบียน :
บริ ษ ทั ได้จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทย ทะเบี ย น
เลขที่ 0107548000587 เมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม พ.ศ. 2548
ที่ต้ งั บริ ษทั สานักงานใหญ่ : เลขที่ 405 ซอย 13 ถนนบอนด์ส ตรี ท ตาบลบางพู ด อาเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี
ที่ต้ งั โครงการพลังงานแสงอาทิตย์
บริ ษทั แห่งที่ 1 :
เลขที่ 242/1 หมู่ที่ 4 ตาบลพัฒนานิคม อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
บริ ษทั ย่อย แห่งที่ 1 :
เลขที่ 350-351 ตาบลคลองม่วง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
บริ ษทั ย่อย แห่งที่ 2 :
เลขที่ 304 ตาบลสระขวัญ อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
1.2 ลักษณะการดาเนินงานและกิจกรรมหลัก
กลุ่มบริ ษทั ประกอบธุ รกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒนาธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์และธุ รกิจพลังงาน
ทางเลือก
1.3 การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่ งปั จจุบนั ได้
กลับมาแพร่ ระบาดอีกและขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ทาให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่กาลัง
จะฟื้ นตัว และมีผลกระทบต่อธุ รกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม สถานการณ์ดงั กล่าวอาจส่ งผลกระทบ
ต่อผลการดาเนิ นงานธุ รกิ จ อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ติดตามความคืบหน้าของ
สถานการณ์ดงั กล่าว และทาการประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณ
การหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทาง
การเงิ นระหว่างกาล และตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์
(ก.ล.ต.) ไทย ซึ่ งได้กาหนดเพื่อเป็ นการให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาปี ที่นาเสนอครั้งล่าสุ ด
โดยเน้นการให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมที่เป็ นปั จจุบนั เกี่ยวกับกิ จกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อ
ไม่ให้ขอ้ มูลที่นาเสนอซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว งบการเงินระหว่างกาลนี้ ควรอ่านควบคู่
กับงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิ มเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่าง
อื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว
2.2 หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม
2.2.1 งบการเงิ นรวมได้จดั ทาขึ้นโดยรวมงบการเงิ นของบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย (ซึ่ งต่อไปนี้รวมเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (เดิมชื่อ
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ธนทรัพย์ จากัด)
บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด
บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จากัด
บริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จากัด

2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

ประเภทธุรกิจ
การลงทุนในบริ ษทั อื่น
พัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

อัตราส่ วนของการถือหุ ้น
(ร้อยละของจานวนหุ้นจดทะเบียน)
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
จัดตั้งขึ้น
กันยายน 2564 ธันวาคม 2563
ที่ประเทศ
99.99 ประเทศไทย
99.99
99.99

99.99 ประเทศไทย
99.99 ประเทศไทย

99.99

99.99 ประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของการจัดทางบการเงินรวมสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2564 ประกอบด้วย
(1) การจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของบริ ษ ทั ครั้ งที่ 1/2564 เมื่ อวันที่ 23 กุ มภาพันธ์
2564 ได้มีมติอนุ มตั ิให้ปิดกิจการและจาหน่ายบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็น
เนอร์ ยี่ จากัด โดยบริ ษทั ได้ทาสัญญาซื้ อขายเพื่อจาหน่ายและโอนหุน้ กับบุคคลอื่นแล้ว เมื่อ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ดังนั้น บริ ษทั จึงไม่รวมงบการเงินของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวในการ
จัดทางบการเงินรวม ตั้งแต่วนั ที่ 13 พฤษภาคม 2564 เป็ นต้นไป
บริ ษทั จะถื อว่ามีการควบคุ มกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับ
หรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิ จการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อานาจในการสั่ง
การกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อจานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
บริ ษ ทั นางบการเงิ นของบริ ษ ทั ย่อยมารวมในการจัดท างบการเงิ นรวมตั้ง แต่ วนั ที่ บ ริ ษทั มี
อานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั สิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
งบการเงิ นรวมจัดทาขึ้ นโดยใช้นโยบายการบัญชี เดี ยวกันสาหรั บรายการบัญชี ที่เหมือนกัน
หรื อเหตุการณ์ทางบัญชีที่คล้ายคลึงกัน
ยอดคงค้างระหว่างกลุ่ ม บริ ษทั รายการค้าระหว่างกันที่ มีสาระสาคัญได้ถูก ตัดออกจากงบ
การเงินรวมนี้แล้ว
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2.2.6 ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุ ม คือ จานวนกาไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั
ย่อยส่ วนที่ ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกาไรหรื อ
ขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในงวดปั จจุบนั
ในระหว่างงวด กลุ่มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งจานวนหลายฉบับ ที่มีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชี ที่ เริ่ ม ในหรื อหลัง วันที่ 1 มกราคม 2564 มาถื อปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นดังกล่าวได้ปรั บปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนขึ้นเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี
และการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
รวมทั้ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่ า (การยินยอมลดค่า เช่ า
ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19) หลังวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2564
โดยการปรั บปรุ งนี้ เพื่อการผ่อนปรนในทางปฏิ บตั ิ ผูเ้ ช่ าไม่จาเป็ นต้องประเมิ นว่าการยินยอมลด
ค่าเช่ าว่าเป็ นการเปลี่ ยนแปลงสัญญาเช่ าหรื อไม่ โดยเป็ นการยินยอมลดค่าเช่ าที่เกิ ดขึ้ นอันเป็ นผล
โดยตรงจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และที่เข้า
เงื่อนไขตามที่ระบุไว้ (แก้ไขย่อหน้าที่ 46 ข.2 จากเดิมวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็ นวันที่ 30 มิถุนายน
2565) โดยให้บนั ทึ กการยินยอมลดค่าเช่ านั้นเสมื อนว่า “ไม่ใช่ การเปลี่ ยนแปลงสัญญาเช่ า” ซึ่ งใน
ระหว่างงวด สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศและลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดัง กล่ า วมาถื อปฏิ บ ตั ิ น้ ี ไ ม่ มี ผ ลกระทบอย่า งเป็ น
สาระสาคัญต่องบการเงินในงวดปั จจุบนั
2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งหลายฉบับ และ
ได้ลงประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้ว ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้ปรับปรุ งหรื อจัด
ให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่
เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นบาง
ฉบับมีการให้ขอ้ ผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิหรื อข้อยกเว้นชัว่ คราวกับผูใ้ ช้มาตรฐาน
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ ม
นามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
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3. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
นโยบายการบัญชี ที่สาคัญที่ใช้ในการจัดทางบการเงิ นระหว่างกาลเป็ นนโยบายเดี ยวกันกับที่ใช้ใน
การจัดทางบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
4. บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทางบการเงิน บุคคลหรื อกิจการเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่ม
บริ ษ ทั หากกลุ่ มบริ ษ ทั มี อานาจควบคุ มหรื อควบคุ มร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรื อมี อิทธิ พลอย่างมี
สาระสาคัญต่อบุ คคลหรื อกิ จการในการตัดสิ นใจทางการเงิ นและการบริ หารหรื อในทางกลับกัน โดยที่ กลุ่ ม
บริ ษทั มีการควบคุมเดียวกันหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสาคัญเดียวกัน การเกี่ยวข้องกันนี้ อาจเป็ นรายบุคคลหรื อ
เป็ นกิจการ
4.1 ลักษณะความสัมพันธ์กบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สรุ ปได้ดงั นี้
ชื่อบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด
(เดิมชื่ อ บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ธนทรัพย์ จากัด)
บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด
บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จากัด
บริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั เมทลิงค์ อินโฟ จากัด
บริ ษทั แอสโทรเนอร์ จี โซลาร์ (ไทยแลนด์) จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั คันทรี่ กรุ๊ ป ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เทพารักษ์พฒั นาการ จากัด
บริ ษทั เลอ เดสตินน์ จากัด
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ผูบ้ ริ หารสาคัญ

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่และมีกรรมการร่ วมกัน
จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่และมีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่และมีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่และมีกรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ น้ บุริมสิ ทธิ ในบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่
6 พฤศจิกายน 2563
ผูถ้ ือหุ น้ บุริมสิ ทธิ ในบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่
11 มิถุนายน 2563
มีผถู ้ ือหุ น้ และกรรมการร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ เป็ นผูถ้ ือหุ ้นและกรรมการในบริ ษทั
ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
มีผถู ้ ือหุ น้ และกรรมการร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุ น้ และกรรมการร่ วมกัน
บุคคลที่มีอานาจและความรับผิดชอบในการ
บริ หารงาน
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4.2 นโยบายการกาหนดราคาสาหรับรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
รายการ
นโยบายการกาหนดราคา
รายได้จากการให้บริ การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
ราคาตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
รายได้จากการให้เช่าและบริ การที่เกี่ยวข้อง
ราคาตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
รายได้อื่น
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ค่าใช้จ่ายอื่น
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ดอกเบี้ยรับ
อัตราร้อยละ 2.75 - 8.00 ต่อปี
ดอกเบี้ยจ่าย
อัตราร้อยละ 4.00 ต่อปี
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ตามที่ได้รับอนุมตั ิโดยกรรมการและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุน้
4.3 รายการสาคัญที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 ประกอบด้วย
พันบาท
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
รายได้จากการให้บริ การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

216

9,749

216

9,749

25

-

495

520

เงินปันผลรับ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

1,000

-

1,000

-

ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

447
447

1,519
1,519

118
447
565

1,355
1,519
2,874

รายได้อื่น
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

19

-

19

-

รายได้จากการให้เช่าและบริ การที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ย่อย

ดอกเบี้ยจ่าย
บริ ษทั ย่อย
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2,727
25
2,752

-

-

318

2,240
25
2,265

1,857
25
1,882

1,190
25
1,215
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พันบาท
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
รายได้จากการให้บริ การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการให้เช่าและบริ การที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ย่อย
เงินปันผลรับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
รายได้อื่น
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยจ่าย
บริ ษทั ย่อย
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

3,201

9,749

3,201

9,749

25

-

2,244

2,327

2,000
2,000

-

6,175
2,000
8,175

-

2,032
2,032

3,307
3,307

1,437
2,032
3,469

6,041
3,307
9,348

19
8,919
75
8,994

-

19

-

-

204

677

7,241
75
7,316

6,069
75
6,144

4,091
75
4,166

4.4 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประกอบด้วย
พันบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2564
ธันวาคม 2563
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ ไม่หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2564
ธันวาคม 2563

2,526
2,526

11,337
11,337

128
2,526
2,654

2,952
11,337
14,289

10,271

1,556

10,271

1,556

-

-

-

1,681
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เงินให้ ก้ ยู ืมแก่ กจิ กำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
 รายการเปลี่ยนแปลงของเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สรุ ปได้ดงั นี้
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

30,000
30,000

พันบาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ในระหว่างงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง
40,000
40,000

(30,000)
(30,000)

ณ วันที่ 30
กันยายน 2564
40,000
40,000

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั ได้ทาสัญญาให้กูย้ ืมเงิ นกับบริ ษทั คันทรี่ กรุ๊ ป ดี เวลลอป
เมนท์ จากัด (มหาชน) จานวน 30.00 ล้านบาท กาหนดชาระคืนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยมี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.00 ต่อปี จ่ายชาระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน โดยมีหลักประกันการกูย้ มื เงินเป็ นหุ ้น
ของบริ ษทั คันทรี่ กรุ๊ ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) จานวน 80 ล้านหุ ้น ซึ่ งผูก้ ูเ้ ป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ ในหุ ้น
ดังกล่าวตามสัญญาจานาหุ น้ ที่ทาระหว่างกัน
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริ ษทั ได้ทาสัญญาให้กูย้ ืมเงิ นกับบริ ษทั คันทรี่ กรุ๊ ป ดีเวลลอป
เมนท์ จากัด (มหาชน) จานวน 40.00 ล้านบาท กาหนดชาระคืนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดย
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.00 ต่อปี จ่ายชาระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน โดยมีหลักประกันการกูย้ มื เงินเป็ นหุ ้น
ของบริ ษทั คันทรี่ กรุ๊ ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) จานวน 80 ล้านหุ ้น ซึ่ งผูก้ ูเ้ ป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ ในหุ ้น
ดังกล่าวตามสัญญาจานาหุ น้ ที่ทาระหว่างกัน
 รายการเปลี่ยนแปลงของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง สรุ ปได้ดงั นี้
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

20,000
20,000

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
(หัก) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ฯ
สุทธิ

107,500
20,000
127,500
(16,862)
110,638

พันบาท
งบการเงินรวม
ในระหว่างงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง
-

(20,000)
(20,000)

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ในระหว่างงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง
`-

(95,000)
(20,000)
(115,000)
15,362
(99,638)

ณ วันที่ 30
กันยายน 2564
-

ณ วันที่ 30
กันยายน 2564
12,500
12,500
(1,500)
11,000
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เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 บริ ษทั มีการให้บริ ษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน) กูย้ มื เงินจานวน 20.00
ล้านบาท เป็ นเงินกูใ้ นรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิน ครบกาหนดในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.75
ต่อปี โดยจ่ายชาระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ต่อมาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 บริ ษทั ได้รับชาระเงินให้กูย้ ืมดังกล่าว
ก่อนวันที่กาหนดไว้ในตัว๋ สัญญาใช้เงินครบถ้วนแล้วทั้งจานวน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริ ษทั มีเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย 3 แห่ง เป็ นจานวนเงินรวม 12.50 ล้านบาท
ซึ่งมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 - 5.00 ต่อปี ดังนี้
แห่งที่ 1 : บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด - เงินกูจ้ านวน 1.50 ล้านบาท (ปี 2563 : 18.50 ล้านบาท)
กาหนดชาระคืนทั้งหมด นับแต่วนั ที่ 8 มกราคม 2562 เป็ นต้นไปจนกว่าจะครบถ้วน
แห่งที่ 2 : บริ ษ ัท เวนตุ ส โซลาร์ จ ากัด - เงิ น กู้จ านวน 0.00 ล้า นบาท (ปี 2563 : 68.50 ล้า นบาท)
กาหนดชาระคืนทั้งหมดภายใน 10 ปี นับจากวันที่ในสัญญาลงวันที่ 20 กันยายน 2561 โดย
ในระหว่างงวดบริ ษทั ได้รับชาระคืนเงินต้นครบถ้วนตามสัญญาแล้ว
แห่งที่ 3 : บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จากัด - เงินกูจ้ านวน 11.00 ล้านบาท (ปี 2563 : 20.50 ล้านบาท)
กาหนดชาระคื นทั้งหมดภายใน 10 ปี และ 3 ปี นับจากวันที่ทาสัญญาลงวันที่ 19 มีนาคม
2561 และวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ตามลาดับ
เงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ประกอบด้วย
พันบาท
อัตราดอกเบี้ย (%)
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2564 ธันวาคม 2563
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
บริ ษทั ย่อย
สุทธิ

4.00

4.00

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2564 ธันวาคม 2563
-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2564
ธันวาคม 2563
-

31,519
31,519

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 บริ ษทั ได้ทาสัญญารับโอนหุ ้นและสิ ทธิ ตามสัญญากับบริ ษทั ย่อยแห่ ง
หนึ่ ง ส่ งผลให้บริ ษทั ต้องชาระเงินส่ วนที่เหลือจากสัญญาดังกล่าวเป็ นจานวนเงิน 31.52 ล้านบาท ต่อมา
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 บริ ษทั ได้จ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื และดอกเบี้ยครบถ้วนตามสัญญาแล้ว
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5. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

พันบาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2564
ธันวาคม 2563
ลูกหนีก้ ำรค้ำ
ลูกหนีก้ ำรค้ำ - กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
อายุหนี้ คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
มูลค่างานที่ทาเสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวม
ลูกหนีก้ ำรค้ำ - กิจกำรอื่น
อายุหนี้ คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
รายได้คา้ งรับ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวม
รวมลูกหนี้ การค้า - สุทธิ
ลูกหนีภ้ ำยใต้ สัญญำผ่ อนชำระ (หมายเหตุ 5.1)
ลูกหนี้ ภายใต้สญ
ั ญาผ่อนชาระ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หัก ถึงกาหนดชาระเกินกว่า 1 ปี
รวมลูกหนี้ ภายใต้สญ
ั ญาผ่อนชาระสุทธิ
ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น (หมายเหตุ 5.2)
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
รวมลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น- สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2564
ธันวาคม 2563

253

10,507
-

381

10,507
182

253

253
10,760

381

274
10,963

6,707
7,040

7,487
7,344

639
124

792
57

31,205
44,952
(31,206)
13,746
13,999

95
2,055
29,078
46,059
(31,077)
14,982
25,742

31,205
31,968
(31,206)
762
1,143

95
2,055
29,078
32,077
(31,077)
1,000
11,963

12,530
(10,271)
2,259

2,126
(1,556)
570

12,530
(10,271)
2,259

2,126
(1,556)
570

14
99,108
99,122
(68,556)
30,566
46,824

7
113,456
113,463
(81,000)
32,463
58,775

14
71,735
71,749
(68,556)
3,193
6,595

2,756
84,529
87,285
(81,000)
6,285
18,818
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5.1 ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนชาระ
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนชาระ ประกอบด้วย
พันบาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ณ วันที่ 30

ณ วันที่ 31

ถึงกาหนดชาระเกินกว่าหนึ่งปี
ณ วันที่ 30

ณ วันที่ 31

เกินกาหนดชาระ
ณ วันที่ 30

รวม

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 30

ณ วันที่ 31

กันยายน 2564 ธันวาคม 2563 กันยายน 2564 ธันวาคม 2563 กันยายน 2564 ธันวาคม 2563 กันยายน 2564 ธันวาคม 2563
ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชาระ

3,032

710

12,276

1,774

-

-

15,308

2,484

หัก ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้

(575)

(93)

(1,202)

(103)

-

-

(1,777)

(196)

(198)

(47)

(803)

(115)

-

-

(1,001)

(162)

2,259

570

10,271

1,556

-

-

12,530

2,126

ภาษีขายรอตัดบัญชี
ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชาระ - สุ ทธิ

สัญญาผ่อนชาระของบริ ษทั มีระยะเวลาคงเหลือตามสัญญาคงเหลือโดยประมาณ 33 - 69 เดือน
และมีกาหนดการจ่ายค่างวดเท่ากันทุกงวด
5.2 ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
พันบาท

ลูกหนี้เงินมัดจาค่าซื้ อที่ดิน
เงินประกันเพื่อศึกษาโครงการ
ลูกหนี้กรมสรรพากร
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยค้างรับ
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2564
ธันวาคม 2563
46,000
46,000
22,556
35,000
25,526
29,442
4,257
2,369
71
100
712
552
99,122
113,463

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2564
ธันวาคม 2563
46,000
46,000
22,556
35,000
2,062
2,466
441
509
71
2,257
619
1,053
71,749
87,285

6. ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย ประกอบด้วย
พันบาท

ต้นทุนค่าที่ดิน
ต้นทุนอาคารและอื่นๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อจากการลดมูลค่า
สุทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2564
ธันวาคม 2563
31,046
34,405
46,519
61,684
77,565
96,089
(3,847)
(4,709)
73,718
91,380

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2564
ธันวาคม 2563
2,766
2,834
21,618
22,342
24,384
25,176
(3,847)
(4,709)
20,537
20,467
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การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30
กันยายน 2564 และ 2563 ดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ ต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ลดลงจากการขายระหว่างงวด
ขาดทุนจากการลดมูลค่า (โอนกลับ)
ยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด

2564
91,380
(18,524)
862
73,718

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
20,467
23,027
(792)
(1,784)
862
20,537
21,243

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

7. สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
พันบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2564
ธันวาคม 2563
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
ตราสารทุนที่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
หุ้นสามัญ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ
บวก กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการวัดมูลค่า
รวม

165,769
165,769
(5,319)
160,450

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2564
ธันวาคม 2563

15,590
15,590
335
15,925

165,769
165,769
(5,319)
160,450

15,590
15,590
335
15,925

รายการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด สาหรับงวดเก้าเดื อน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
ราคาตามบัญชีตน้ งวด
ซื้ อเงินลงทุน
ขายเงินลงทุน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ราคาตามบัญชีปลายงวด

2564
15,925
197,962
(47,783)
(5,654)
160,450

2563
9,415
(2,650)
1,335
8,100

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
15,925
197,962
9,415
(47,783)
(2,650)
(5,654)
1,335
160,450
8,100
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8. สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน ประกอบด้วย
พันบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2564
ธันวาคม 2563
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุน
ตราสารทุนที่ไม่ได้อยูใ่ นความต้องการของตลาด
บวก กาไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
หุ้นกู้
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2564
ธันวาคม 2563

185,000
(148,061)
36,939

185,000
(148,061)
36,939

185,000
(148,061)
36,939

185,000
(148,061)
36,939

10,000
46,939

10,000
46,939

10,000
46,939

10,000
46,939

 ตราสารทุนที่ไม่ได้อยูใ่ นความต้องการของตลาด ประกอบด้วย

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ภูเก็ตเพนนิ นซูลา จากัด
บริ ษทั ออร่ า ดรี ม จากัด

ประเภทกิจการ
โรงแรม
โรงแรม

ทุนที่เรี ยกชาระแล้ว
(พันบาท)
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2564
ธันวาคม 2563
600,000
600,000
500,000
500,000

สัดส่ วนการถือหุ ้นของบริ ษทั
(ร้อยละ)
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2564 ธันวาคม 2563
20.00
20.00
9.00
9.00

พันบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2564
ธันวาคม 2563
ราคาทุนเงินลงทุน
บริ ษทั ภูเก็ตเพนนิ นซูลา จากัด
บริ ษทั ออร่ า ดรี ม จากัด
รวม

140,000
45,000
185,000

140,000
45,000
185,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2564
ธันวาคม 2563
140,000
45,000
185,000

140,000
45,000
185,000

 หุ น้ กู้
เมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม 2564 บริ ษทั ได้ซ้ื อหุ ้นกูป้ ระเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ มีประกันของบริ ษทั ดี
ซู พรี ม จากัด ครั้งที่ 2/2564 ผูอ้ อกหุ น้ กูม้ ีสิทธิ ไถ่ถอนหุ ้นกูก้ ่อนครบกาหนดไถ่ถอน จานวน 10.00
ล้านบาท หุ ้นกู้ มี อายุ 3 ปี ครบกาหนดไถ่ ถอนปี 2567 อัตราดอกเบี้ ยคงที่ ร้อยละ 7.20 ต่อปี จะ
ได้รับดอกเบี้ยทุก 3 เดือน คือวันที่ 25 พฤศจิกายน, 25 กุมภาพันธ์, 25 พฤษภาคม, 25 สิ งหาคม
ของทุกปี ตลอดอายุหุน้ กู้
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เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 บริ ษทั ได้ซ้ื อหุ ้นกูป้ ระเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ มีประกันของบริ ษทั
ดี ซู พรี ม จากัด ผูอ้ อกหุ ้นกูม้ ีสิทธิ ไถ่ถอนหุ ้นกูก้ ่อนครบกาหนดไถ่ถอน จานวน 10.00 ล้านบาท
หุ น้ กู้ มีอายุ 2 ปี ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.25 ต่อปี จะได้รับดอกเบี้ย
ทุก 3 เดือน คือวันที่ 14 กุมภาพันธ์, 14 พฤษภาคม, 14 สิ งหาคม, และ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี
ตลอดอายุหุน้ กู้
9. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน ประกอบด้วย

เงินฝากประจาที่มีอายุ 12 เดือน
เงินฝากธนาคารบัญชีออมทรัพย์
รวม

พันบาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2564
ธันวาคม 2563
5,545
3,239
6,676
6,672
12,221
9,911

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2564
ธันวาคม 2563
-

บริ ษทั ย่อยได้นาบัญชีเงินฝากธนาคารไปเป็ นหลักประกันการชาระหนี้ ตามสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาว
จากสถาบันการเงินในประเทศ (หมายเหตุ 17)
10. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชื่อบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด
(เดิมชื่อบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์
ธนทรัพย์ จากัด)
บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด
บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จากัด
บริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จากัด

ประเภทธุรกิจ
การลงทุนในบริ ษทั อื่น

พัฒนาธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

รวม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด
บริ ษทั โอริ น พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด
รวม
สุ ทธิ

สัดส่ วนการถือหุ ้น
(ร้อยละ)
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2564 ธันวาคม 2563
99.99

พันบาท
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ว
วิธีราคาทุน
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2564 ธันวาคม 2563 กันยายน 2564 ธันวาคม 2563
45,000
45,000

99.99

99.99

55,000

55,000

55,000

55,000

99.99

99.99

100,000

100,000

114,368

114,368

99.99

99.99

100,000

100,000

103,296
272,664

103,296
317,664

(5,173)
(5,173)
267,491

(11,473)
(11,473)
306,191
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เงินปันผลรับระหว่ำงงวด

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เวนตุส โซลาร์ จากัด

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
วันที่ 30 กันยายน
2564
2563
2564
2563
6,175
6,175
6,175
6,175
-

กำรเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญของเงินลงทุนในบริษัทย่ อยในระหว่ ำงงวด
(1) การจดทะเบียนลดทุนของบริ ษทั ย่อยในระหว่างงวด
ตามมติที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 16
มีนาคม 2564 ได้มีมติพิเศษอนุมตั ิให้ลดทุนจดทะเบียนจานวน 33.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
45.00 ล้านบาท เป็ น 12.00 ล้านบาท โดยลดจานวนหุ ้นสามัญ 3.30 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10.00 บาท
ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียน บริ ษทั ยังคงถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อยจานวน 1.20 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ
10.00 บาท คิ ดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 99.99 ของทุ นจดทะเบี ยน และได้ดาเนิ นการจดทะเบี ยนต่อกรม
พัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564
(2) การจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 บริ ษทั ได้ดาเนินการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ ยี่
จากัด ให้แก่ บุ ค คลอื่ น (หมายเหตุ 2.2.1) บริ ษ ทั ได้รับ ช าระเงิ นค่า หุ ้น และตัดจาหน่ ายเงิ นลงทุ นใน
บริ ษทั ย่อย และมีผลกาไร (ขาดทุน) จากการจาหน่ายเงินลงทุนแสดงรวมอยูใ่ นกาไรหรื อขาดทุนในงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับงวด ดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
มูลค่าสิ่ งตอบแทนที่ได้รับจากการจาหน่ายเงินลงทุน
100
100
(หัก) มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สุทธิ / เงินลงทุน
(46)
(12,000)
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
11,473
กาไร (ขาดทุน) จากการจาหน่ายเงินลงทุน
54
(427)
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11. เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการอื่น ประกอบด้วย

เงินให้กยู้ มื ระยะยาว

พันบาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2564
ธันวาคม 2563
2,059
3,148

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2564
ธันวาคม 2563
-

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 บริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญาให้กยู้ มื เงินกับสหกรณ์แห่งหนึ่ ง เพื่อซื้ อที่ดินสาหรับ
ที่ต้ งั โครงการพลังงานไฟฟ้ าแสงอาทิตย์ โดยบริ ษทั ย่อยได้รับโอนสิ ทธิ์ เรี ยกร้ องในลู กหนี้ เงิ นกูย้ ืมดังกล่าว
จากผูไ้ ด้รับสิ ทธิ์ ใช้ที่ดินรายเดิ ม โดยมีหนี้ ตามบัญชี คงเหลื อ ณ วันที่ได้รับโอนจานวน 6.90 ล้านบาท ตาม
สั ญญาก าหนดให้ผูก้ ู้จ่ายช าระเป็ นเวลา 60 เดื อน ในอัตราเดื อนละ 121,092.43 บาท ปลอดดอกเบี้ ย โดย
สหกรณ์ ตกลงให้บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีสิทธิ หักค่าใช้สิทธิ รายเดื อนตามสัญญาให้ผูส้ นับสนุ นโครงการการ
ดาเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้สิทธิ์ ของเจ้าของโครงการ (สหกรณ์นิคมสระแก้ว) เพื่อ
ชาระคืนเงินกูเ้ ป็ นรายเดือน
12. อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
รายการเปลี่ยนแปลงของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2564 สรุ ปได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
รำคำทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
155,169
155,169
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
155,169
155,169
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(15,604)
(15,604)
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
(3,521)
(3,521)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
(19,125)
(19,125)
ค่ ำเผื่อกำรด้ อยค่ ำ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(22,433)
(22,433)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
(22,433)
(22,433)
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
117,132
117,132
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
113,611
113,611
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13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2564 สรุ ปได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
รำคำทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
661,747
106,441
ซื้ อสิ นทรัพย์เพิม่ ระหว่างงวด
1,259
1,224
ขายและตัดจาหน่ายระหว่างงวด
(91)
(82)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
662,915
107,583
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(92,884)
(32,089)
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
(21,729)
(4,146)
ค่าเสื่ อมราคาสะสมส่ วนที่ขายและตัดจาหน่าย
87
81
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
(114,526)
(36,154)
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
568,863
74,352
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
548,389
71,429
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้สิทธิ เหนือพื้นดิน และเครื่ องจักร
ที่ ใช้ในการผลิ ตกระแสไฟฟ้ า ราคาทุ นรวมเป็ นจานวนเงิ น 542.44 ล้านบาท และ 542.42 ล้านบาท เพื่ อเป็ น
หลักประกันวงเงินสิ นเชื่อจากธนาคาร (หมายเหตุ 17)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่ มบริ ษ ัทมี ทรั พย์สิ นที่ คิ ด ค่ า เสื่ อ มราคา
หมดแล้ว แต่ยงั ใช้งานอยูม่ ีราคาทุนรวมเป็ นจานวน 13.38 ล้านบาท และ 11.91 ล้านบาท (เฉพาะกิจการเป็ น
จานวนเงิน 13.26 ล้านบาท และ 11.79 ล้านบาท) ตามลาดับ
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14. สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชี สินทรัพย์สิทธิ การใช้ สาหรับงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2564 สรุ ปได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
รำคำทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
51,925
844
เพิ่มระหว่างงวด
3,260
3,260
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
55,185
4,104
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(2,642)
(327)
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
(2,004)
(254)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
(4,646)
(581)
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
49,283
517
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
50,539
3,523
15. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รายการเปลี่ ยนแปลงของบัญชี สินทรั พย์ไม่มีตวั ตน สาหรับงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2564 สรุ ปได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
รำคำทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
152,781
115,826
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
152,781
115,826
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(100,370)
(96,436)
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด
(1,185)
(9)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
(101,555)
(96,445)
ค่ ำเผื่อกำรด้ อยค่ ำ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(19,365)
(19,365)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
(19,365)
(19,365)
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พันบาท
งบการเงินรวม
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

33,046
31,861

25
16

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่ มบริ ษ ทั มี สิ นทรั พ ย์ไ ม่ มี ตวั ตนที่ คิด ค่ า
ตัดจาหน่ายหมดแล้ว แต่ยงั ใช้งานอยูม่ ีราคาทุนรวมเป็ นจานวน 0.46 ล้านบาท และ 0.42 ล้านบาท (เฉพาะ
กิจการเป็ นจานวนเงิน 0.46 ล้านบาท และ 0.42 ล้านบาท) ตามลาดับ
16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
พันบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2564
ธันวาคม 2563
กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
กิจกำรอื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินประกันผลงาน
อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2564
ธันวาคม 2563

-

-

-

995
686
1,681
1,681

1,224

1,775

248

321

2,406
4,835
2,220
9,461
10,685
10,685

1,050
4,948
1,657
7,655
9,430
9,430

569
1,780
1,396
3,745
3,993
3,993

503
2,202
856
3,561
3,882
5,563
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17. เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ค่าธรรมเนียมในการจัดการเงินกูย้ มื
รอตัดตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
รวม
หัก ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
สุทธิ

พันบาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2564
ธันวาคม 2563
292,266
243,384

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2564
ธันวาคม 2563
-

(914)
291,352

(879)
242,505

-

-

(34,505)
256,847

(36,447)
206,058

-

-

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 บริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญากูย้ ืมเงินจากธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ ง วงเงิน
210 ล้านบาท เพื่อนามาชาระค่าซื้ อโครงการพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ โดยเงินกูย้ ืมดังกล่าวมีค่าธรรมเนียม
ในการจัดการกูย้ มื อัตราร้อยละ 0.5 ของเงินกู้ และคิดอัตราดอกเบี้ย 5 ปี แรกร้อยละ MLR-1.50 ต่อปี ปี ถัดไป
คิดดอกเบี้ยร้ อยละ MLR-1.25 ต่อปี กาหนดให้ชาระดอกเบี้ยทุกสิ้ นเดื อน สาหรับเงิ นต้นกาหนดให้ชาระ
เป็ นงวดรายเดือน จานวน 143 งวด เริ่ มงวดแรก เดือนกันยายน 2561 ด้วยจานวนเงินที่แตกต่างกันโดยงวดที่
1 ถึง งวดที่ 24 งวดละ 1.35 ล้านบาท , งวดที่ 25 ถึง งวดที่ 60 งวดละ 1.40 ล้านบาท , งวดที่ 61 ถึง งวดที่ 108
งวดละ 1.50 ล้านบาท , งวดที่ 109 ถึง งวดที่ 142 งวดละ 1.60 ล้านบาท และงวดที่ 143 ชาระส่ วนที่ เหลื อ
ทั้งหมด เงิ นกูย้ ืมดังกล่าวค้ าประกันโดยสิ่ งปลู กสร้ าง ชุ ดผลิ ตไฟฟ้ าและอุปกรณ์ และสิ ทธิ์ เหนื อที่ดินใน
โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ (หมายเหตุ 13) เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 9) หุน้ สามัญและหุน้ บุริมสิ ทธิของ
บริ ษทั ย่อย
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 บริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญากูย้ ืมเงิ นจากธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ ง วงเงิ น
180.00 ล้านบาท เพื่อนาไปใช้สนับสนุ นโครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้ า โดยเงินกูย้ ืมดังกล่าวมีค่าธรรมเนี ยม
ในการจัดการกูย้ มื อัตราร้อยละ 0.25 ของเงินกู้ และคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-2.15 ต่อปี กาหนดให้ชาระ
ดอกเบี้ยทุกสิ้ นเดือน สาหรับเงินต้นกาหนดให้ชาระภายใน 10 ปี นับแต่วนั เบิกเงินกูค้ รั้งแรกงวด กาหนดให้
ชาระเป็ นงวดรายเดือน จานวน 120 งวด เริ่ มงวดแรกในเดื อนที่เบิกเงิ นกูโ้ ดย งวดที่ 1 ถึง งวดที่ 119 งวดละ
1.84 ล้านบาท งวดที่ 120 ชาระส่ วนที่ เหลื อทั้งหมด เงิ นกู้ยืมดังกล่ าวค้ าประกันโดยสิ่ งปลู กสร้ างชุ ดผลิ ต
ไฟฟ้ าและอุ ปกรณ์ และสิ ทธิ์ เหนื อที่ ดินในโครงการพลังงานแสงอาทิ ตย์ (หมายเหตุ 13) หุ ้นที่ ออกและ
จาหน่ ายทั้งหมดของบริ ษทั ย่อย เงิ นฝากธนาคาร (หมายเหตุ 9) และสิ ทธิ ในการรั บเงิ นตามสัญญาซื้ อขาย
ไฟฟ้า และค้ าประกันโดยบริ ษทั
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18. หนี้สินตามสัญญาเช่า
มู ล ค่ า ตามบัญชี ข องหนี้ สินตามสัญญาเช่ า และการเคลื่ อนไหวสาหรั บ งวดเก้า เดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30
กันยายน 2564 แสดงได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
50,642
339
เพิ่มขึ้น
1,920
1,920
เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ย
1,842
45
เงินจ่ายชาระ
(3,178)
(343)
ยอดคงเหลือยกไป ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
51,226
1,961
หัก ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระในหนึ่งปี
(2,437)
(441)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระในหนึ่งปี
48,789
1,520
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู ้ในรายการต่อไปนี้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน

ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่ งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า
รวม

พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2,004
254
1,842
45
90
80
80
4,016
379

กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าจานวน 3.35 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: 0.42 ล้านบาท)
19. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมู ล ส่ วนงานดาเนิ นงานที่ นาเสนอนี้ ส อดคล้องกับ รายงานภายในของกลุ่ มบริ ษทั ที่ ผูม้ ี อานาจ
ตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรร
ทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดาเนิ นงานของส่ วนงาน ทั้งนี้ ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้าน
การดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั คือ กรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั
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กลุ่ มบริ ษทั มีรายได้หลักจากสามประเภทธุ รกิ จ โดยข้อมู ลทางการเงิ นจาแนกตามประเภทธุ รกิ จ
สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 มีดงั นี้
ล้านบาท
งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
ธุ รกิจพัฒนา

ธุ รกิจให้เช่าและบริ การ

ธุ รกิจผลิตพลังงานจาก

อสังหาริ มทรัพย์
2564

รวม

แสงอาทิตย์

2563

2564

2563

2564

2563

2564

2563

รายได้จากการขายและบริ การ

11.27

2.28

2.88

2.97

20.45

31.18

34.60

36.43

หัก ต้นทุนขายและบริ การ

(10.40)

(2.01)

(2.62)

(2.63)

(10.76)

(19.22)

(23.78)

(23.86)

0.87

0.27

0.26

0.34

9.69

11.96

10.82

12.57

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น

(9.16)

3.17

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย

(0.39)

(0.39)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(8.80)

(8.20)

ต้นทุนทางการเงิน

(3.24)

(2.73)

(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้

5.89

-

กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด

(4.88)

4.42

กาไร (ขาดทุน) ขั้นต้น

ล้านบาท
งบการเงินรวม
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
ธุ รกิจพัฒนา

ธุ รกิจให้เช่าและบริ การ

ธุ รกิจผลิตพลังงานจาก

อสังหาริ มทรัพย์
2564

รวม

แสงอาทิตย์

2563

2564

2563

2564

2563

2564

2563

รายได้จากการขายและบริ การ

20.00

5.21

8.02

7.92

69.53

77.41

97.55

90.54

หัก ต้นทุนขายและบริ การ

(18.26)

(4.56)

(7.48)

(7.67)

(33.84)

(38.57)

(59.58)

(50.80)

1.74

0.65

0.54

0.25

35.69

38.84

37.97

39.74

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น

47.46

8.54

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย

(1.00)

(1.19)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(27.09)

(26.48)

(9.39)

(8.41)

(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้

0.16

-

กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด

48.11

12.20

กาไร (ขาดทุน) ขั้นต้น

ต้นทุนทางการเงิน
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั แสดงสิ นทรัพย์จาแนกตามส่ วน
งาน แยกตามประเภทธุ รกิจ ได้ดงั นี้
ล้านบาท
งบการเงินรวม
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ธุรกิจให้เช่าและบริ การ

ธุรกิจผลิตพลังงานจาก

รวม

แสงอาทิตย์
ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

30 ก.ย. 64

31 ธ.ค. 63

30 ก.ย. 64

31 ธ.ค. 63

30 ก.ย. 64

31 ธ.ค. 63

30 ก.ย. 64

31 ธ.ค. 63

38.45

32.94

-

-

531.95

595.08

570.39

628.02

-

-

114.95

119.75

-

-

114.95

119.75

38.45

32.94

114.95

119.75

531.95

595.08

685.34

747.77

สิ นทรัพย์อื่น

475.70

314.10

สิ นทรัพย์รวม

1,161.04

1,061.87

สิ นทรัพย์ถาวร
สิ นทรัพย์ถาวร-ให้เช่า
รวม

20. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
20.1 ส่ วนประกอบหลักของค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2564 และ 2563 ประกอบด้วย
พันบาท
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกาไรขาดทุน :
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน :
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับงวด
ค่ ำใช้ จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
ที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกและที่กลับรายการ
รวม

-

-

-

-

(5,888)
(5,888)

-

(5,841)
(5,841)

-

พันบาท
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกาไรขาดทุน :
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน :
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับงวด
ค่ ำใช้ จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
ที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกและที่กลับรายการ
รวม

-

-

-

-

(157)
(157)

-

-

-
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20.2 การกระทบยอดระหว่างจานวนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงิ นได้และผลคู ณของกาไร (ขาดทุน) ทาง
บัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
กาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีสาหรับงวด
อัตราภาษีที่ใช้ (%)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้คานวณตามอัตราภาษีที่ใช้
รำยกำรกระทบยอด
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนามาหัก
ในการคานวณกาไรทางภาษี
ผลกระทบทางภาษีของรายได้หรื อกาไรที่ไม่ตอ้ งนามา
คานวณกาไรทางภาษี
ผลกระทบทางภาษีจากการตัดรายการระหว่างกัน
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้บนั ทึกในปี ก่อนแต่นามาใช้ลด
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั
รวมรายการกระทบยอด
รวมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

งบเฉพาะกิจการ
2564
2563
50,328
(152)
20%
20%
10,066
(30)

2564
47,950
20%
9,590

2563
12,200
20%
2,440

1,213

387

1,184

304

(13,509)
3,387
1,144

(3,807)
103
903

(10,237)
1,064

(899)
625

(1,982)
(9,747)
(157)

(26)
(2,440)
-

(2,077)
(10,066)
-

30
-

20.3 การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ ยและอัตราภาษีที่ใช้สาหรับงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2564

กาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวด
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้
รายการกระทบยอด
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ย

จานวนภาษี
(พันบาท)
47,950
9,590
(9,747)
(157)

2563
อัตราภาษี
(%)
20.00
(20.33)
(0.33)

จานวนภาษี
(พันบาท)
12,200
2,440
(2,440)
-

อัตราภาษี
(%)
20.00
(20.00)
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

กาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวด
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้
รายการกระทบยอด
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ย

จานวนภาษี
(พันบาท)
50,328
10,066
(10,066)
-

2563
อัตราภาษี
(%)
20.00
(20.00)
-

จานวนภาษี
(พันบาท)
(152)
(30)
30
-

อัตราภาษี
(%)
(20.00)
20.00
-
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่ ม บริ ษ ทั มี รายการภาษี ของผลแตกต่าง
ชัว่ คราวที่ไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ทางภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนว่ากลุ่มบริ ษทั จะ
มีกาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ในอนาคต เป็ นจานวน
เงิน 56.19 ล้านบาท และ 130.64 ล้านบาท (เฉพาะกิจการเป็ นจานวนเงิ น 52.67 ล้านบาท และ 126.26 ล้าน
บาท) ตามลาดับ
21. กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไร (ขาดทุน) สาหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั (ไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนักที่ ออกและเรี ยก
ชาระแล้วในระหว่างงวด
สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563

กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวดที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวดที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

(พันบาท)
(พันหุ้น)
(บาทต่อหุ้น)

สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
(4,881)
3,365
2,403
944
818,025
818,025
818,025
818,025
(0.0060)
0.0041
0.0029
0.0012

(พันบาท)
(พันหุ้น)
(บาทต่อหุ้น)

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
48,107
6,085
50,328
(152)
818,025
818,025
818,025
818,025
0.0588
0.0074
0.0615
(0.0002)

22. สิ ทธิ ประโยชน์จากการได้รับบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
กลุ่ มบริ ษทั ได้รับสิ ทธิ และประโยชน์จากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุ นในกิ จการส่ งเสริ มการ
ลงทุน ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จานวน 3 ฉบับโดยได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีอากรดังนี้
- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สาหรับกาไรสุ ทธิ ที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับ
การส่ งเสริ มเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น กรณี
ที่ประกอบกิ จการขาดทุ นในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบุคคล กิ จการจะ
ได้รับอนุ ญาตให้นาผลขาดทุนประจาปี ที่เกิ ดขึ้นในระหว่างเวลานั้น ไปหักออกจากกาไร
สุ ทธิ ที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกาหนดระยะเวลาไม่
เกิน 5 ปี นับแต่วนั พ้นกาหนดเวลานั้น
ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
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23. เครื่ องมือทางการเงิน
กลุ ่ม บริ ษ ทั ใช้วิธี ราคาตลาดในการวัดมูล ค่า ยุติธ รรมของสิ นทรัพ ย์และหนี้ สิ นซึ่ ง มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มี
สภาพคล่อง หรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริ ษทั จะใช้วิธีราคาทุน
หรื อวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินดังกล่าวแทนลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ระดับที่ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์
หรื อหนี้ สินอย่างเดียวกัน
ระดับที่ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้
โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คานวณมาจากราคาตลาด)
สาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
ระดับที่ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดงตามลาดับ
ชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
มูลค่า
ตามบัญชี
สินทรัพย์
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ตราสารทุนที่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
165,769
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
185,000

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

160,450

-

-

160,450

-

-

36,939

36,939

ในระหว่างงวด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่อยูใ่ นความต้องการของตลาด อ้างอิงจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันที่
รายงาน
มูลค่ายุติธรรมระดับ 3 สาหรับตราสารทุนอื่นที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด อ้างอิงราคาจาก
การคิดลดกระแสเงินสดและการคิดลดเงิ นปั นผล ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินราคาดัง กล่า ว
ประกอบด้วย อัตราการเพิ่มขึ้ นของรายได้ต่อปี อัตรากาไรก่อน ดอกเบี้ ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัด
จาหน่าย (EBITDA) อัตรากาไรสุ ทธิ อัตราเงินปั นผลที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องของ
ตราสารทุนที่มีลกั ษณะเหมือนหรื อคล้ายคลึงกันในตลาด และปั จจัยความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้อง
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24. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
24.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย
ในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าและสัญญาบริ การ ดังนี้
พันบาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2564 ธันวาคม 2563
ภำระผูกพัน
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

7,392
8,886
16,278

4,671
2,401
7,072

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2564 ธันวาคม 2563
1,527
185
1,712

498
95
593

24.2 สัญญาเกี่ยวกับการได้มาซึ่ งสิ ทธิ ในการจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้ท าสั ญ ญากับ คู่ สั ญ ญาหลายรายเกี่ ย วกับ การได้ม าซึ่ งสิ ท ธิ ใ นการจ าหน่ า ย
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ดังนี้
24.2.1 เมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม 2561 บริ ษทั ได้ทาข้อตกลง 3 ฝ่ ายระหว่างบริ ษทั (ผูร้ ับโอน) การไฟฟ้า
ส่ วนภูมิภาค(คู่สัญญา) และบริ ษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จากัด (บริ ษทั ย่อย) (ผูโ้ อน) แก้ไข
เพิ่มเติมในสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าสาหรั บซื้ อไฟฟ้ าจากการผลิ ตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ที่
ติดตั้งบนหลังคาเพื่อโอนสิ ทธิ และหน้าที่ตามสัญญาทั้งหมดให้แก่บริ ษทั ซึ่ งจะได้รับสิ ทธิ์
จาหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ตาม
สัญญาเลขที่ PV-PEA 0065/2556 ลงวันที่ 6 กันยายน 2556 ที่ กฟภ. รับซื้ อพลังงานไฟฟ้ า
995 กิโลวัตต์ ระยะเวลา 25 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 30 ธันวาคม 2556 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2581
ด้วยอัตราที่กาหนดไว้ตามปริ มาณการผลิตซึ่ งเป็ นอัตรา 6.16 บาทต่อหน่วย และเมื่อวันที่ 21
มกราคม 2562 ได้รับการอนุ มตั ิให้โอนสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีจากการส่ งเสริ มการลงทุน
ให้แก่บริ ษทั
24.2.2 บริ ษทั เอสเค วัน เพาเวอร์ จากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้ทาข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้ อขาย
ไฟฟ้าสาหรับการรับซื้ อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์กบั บริ ษทั เมทลิงค์ อิน
โฟ จากัด ที่ได้รับสิ ทธิ์ กับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคเพื่อรับโอนสิ ทธิ ในการผลิ ตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าตามเงื่อนไขเดิมที่ผโู ้ อนได้ทาไว้กบั การไฟฟ้าระยะเวลาโครงการ 25 ปี
บริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญาให้เป็ นผูส้ นับสนุนโครงการ ดาเนินการโครงการผลิตไฟฟ้ า
จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิ นเพื่อใช้สิทธิ์ จากเจ้าของโครงการ โดยบริ ษทั
ย่อยจะต้องจ่ายค่าสนับสนุ นโครงการให้เจ้าของโครงการรายปี ปี ละ 3.30 ล้านบาท โดย
ชาระภายหลังที่ผูส้ นับสนุ นโครงการจาหน่ ายกระแสไฟฟ้ าครบ 1 ปี (กาหนดชาระค่าใช้
สิ ทธิ โดยแบ่งจ่ายเป็ นรายเดื อน) บริ ษทั ย่อยมี ภาระที่ จะต้องจ่ ายเงิ นสนับสนุ นจนสิ้ นสุ ด
สัญญา (เดือน เมษายน 2584) จานวนเงินทั้งสิ้ น 76.45 ล้านบาท
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24.2.3 บริ ษทั เวนตุ ส โซลาร์ จากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้ทาสัญญากับคู่สัญญาหลายรายเกี่ ยวกับการ
ได้มาซึ่ งสิ ทธิ ในการจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ดงั นี้
วันที่ 20 มกราคม 2560 ทาสัญญาเพื่อซื้ อโครงการไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิ ตย์
แบบติ ดตั้งบนพื้นดิ นตั้งอยู่ในสหกรณ์ โคนมปากช่ องจากบริ ษทั แอสโทรเนอร์ จี โซลาร์
(ไทยแลนด์) จากัด ซึ่ งได้รับสิ ทธิ์ ในการขายกระแสไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค มูลค่า
ซื้ อขาย จานวน 294.99 ล้านบาท เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 บริ ษทั ย่อยได้ทาข้อตกลง
เพิ่มเติมเพื่อรับโอนสิ ทธิ ในสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจากคู่สัญญาเดิม
ตามสัญญาการซื้ อขายไฟฟ้ าเลขที่ PVF2-PEA-018/2559 ในปริ มาณรับซื้ อพลังงานไฟฟ้ า
สู งสุ ด 5.0 เมกะวัตต์ โดยกาหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิ งพาณิ ชย์ ภายในวันที่ 30 เมษายน
2560 มีระยะเวลา 25 ปี
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 บริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญาร่ วมพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิ ตย์กบั สหกรณ์ โคนมปากช่ อง จากัด ซึ่ งเจ้าของโครงการเป็ นฝ่ ายจัดหา
ที่ดินสาหรับเป็ นที่ต้ งั ของโครงการ ส่ วนบริ ษทั ย่อยเป็ นผูส้ นับสนุนโครงการและทาสัญญา
กับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค และดาเนิ นการขอใบอนุ ญาตและอื่นๆ โดยแบ่งปั นผลประโยชน์
ตามข้อตกลงในสัญญา
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 บริ ษทั ย่อยและสหกรณ์โคนม ได้ร่วมกันทาสัญญาเพื่อเช่า
ที่ ดินกับ เจ้า ที่ ดินรายหนึ่ ง เพื่ อใช้เป็ นที่ ต้ งั โครงการผลิ ตพลัง งานไฟฟ้ า เริ่ ม ตั้ง แต่ ว นั ที่ 1
ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2584 (ฉบับเดิมลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2559) ระยะเวลา
การเช่ า 25 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ค่าเช่ ารวม 38.40 ล้านบาทโดยสหกรณ์ เป็ นผูจ้ ่าย
ชาระจานวน 26.40 ล้านบาท ชาระเป็ นรายเดือนเดื อนละ 88,008.00 บาท ส่ วนบริ ษทั ย่อย
ต้องจ่ายชาระ จานวนเงินรวม 12.00 ล้านบาท แบ่งชาระเป็ นเดือนๆละ 40,008.00 บาท
24.3 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ย่อยสองแห่ งมีวงเงิ นกูย้ ืมระยะ
ยาวจากสถาบันการเงินที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้
ล้านบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2564 ธันวาคม 2563
วงเงินสินเชื่ อ
วงเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้

-

75.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2564 ธันวาคม 2563
-

-
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25. คดีความ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีคดีความฟ้ องร้องในคดีต่าง ๆ ที่มี
สาระสาคัญดังนี้
25.1 บริ ษทั มีลูกหนี้ เงินมัดจาค่าซื้ อที่ดินจานวน 46 ล้านบาท จากการโอนสิ ทธิ เงินมัดจาค่าที่ดินกับบริ ษทั
แห่ งหนึ่ ง ซึ่ งครบกาหนดชาระในเดื อนมิ ถุนายน 2558 บริ ษทั ดังกล่าวไม่สามารถชาระหนี้ ได้ตาม
กาหนด และได้มีการเจรจากับบริ ษทั เพื่อขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการชาระคืน โดยจะผ่อนจ่ายเป็ น
งวดพร้ อมทั้งดอกเบี้ยตามที่ตกลงร่ วมกัน ในปี 2559 บริ ษทั ยังไม่ได้รับชาระตามข้อตกลงดังกล่ าว
บริ ษทั จึงบันทึกตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญทั้งจานวนและได้ฟ้องร้องดาเนินคดี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คดี ความดังกล่าวถึ งที่สิ้นสุ ดแล้ว ศาลมีคาสั่งให้บริ ษทั ชนะคดี ซึ่ ง
ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างติดตามบังคับคดีให้ลูกหนี้มาชาระหนี้ตามคาสั่งศาล
25.2 บริ ษทั ได้ฟ้องร้ องเรี ยกค่าเสี ยหายจากคู่สัญญาเพื่อเรี ยกคื นเงิ นประกันจากเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม
2558 ที่บริ ษทั ได้ทาบันทึกข้อตกลงกับเจ้าของโครงการรายหนึ่ งเพื่อศึกษาโครงการอาคารพักอาศัย
ให้เช่า ที่จงั หวัดเชี ยงใหม่ และเมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2558 บริ ษทั ได้จ่ายเงิ นประกันสาหรับโครงการ
ดังกล่าวจานวน 35 ล้านบาท ซึ่ งตามข้อตกลงหากบริ ษทั ไม่ประสงค์จะร่ วมลงทุน เจ้าของโครงการ
จะต้องคืนเงิ นประกันทั้งหมด ตามรายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์
2559 ที่ประชุ มมีมติไม่ร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าว และบริ ษทั ได้ฟ้องร้ องดาเนิ นคดี เรี ยกคื นเงิ น
ประกันและเมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม 2559 บริ ษทั ได้ถูกคู่สัญญาดังกล่าวฟ้ องกลับเรี ยกร้ องค่าเสี ยหาย
จานวน 50.00 ล้านบาท บริ ษทั จึงบันทึกตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของเงินประกันทั้งจานวนแล้ว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คดีความดังกล่าวถึงที่สิ้นสุ ดแล้ว ศาลมีคาสั่งให้บริ ษทั ชนะคดี โดย
ให้คู่สัญญาชาระคืนเงิน 35.00 ล้านบาท พร้ อมดอกเบี้ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ 26 กุมภาพันธ์
2559 เป็ นต้นไปจนกว่า จะช าระเสร็ จสิ้ น ซึ่ งปั จจุ บนั คู่ สั ญญาได้มี ก ารขอผ่อนช าระหนี้ ของยอด
ดังกล่าว ซึ่ งจะมีการผ่อนชาระเสร็ จสิ้ นภายในเดือนมิถุนายน 2565
26. การอนุมตั ิงบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

