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เร่ือง สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปี  2564  เปล่ียนแปลง เกินกวา่ร้อยละ 20 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  ขอเรียนช้ีแจงมีผลการด าเนินงาน ในงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปี  2564 มีรายไดร้วม 148.25 ลา้นบาท มีผลก าไรจ านวน 47.10  ลา้นบาท และรายได้

เฉพาะกิจการ 60.23 ลา้นบาท มีผลก าไรจ านวน 47.18 ลา้นบาท ตามล าดบั เปรียบเทียบกบัปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกนั

ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายไดร้วม 144.35 ลา้นบาท มีผลก าไรจ านวน 12.95 ลา้นบาท และ

รายไดเ้ฉพาะกิจการ 64.44 ลา้นบาท มีผลขาดทุนจ านวน 12.77 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยงบการเงินรวม มีผลก าไร

เพิ่มข้ึนจ านวน 34.15  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 263.71  และงบการเงินเฉพาะกิจการ มีก าไรเพิ่มข้ึนจ านวน 59.95    

ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 469.46 

สาเหตุเกิดจากบริษัทได้รับเงินปันผลและผลก าไรจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินประเภท

หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด เช่น หุน้กู ้ หุน้สามญั เป็นตน้ และค่าใชจ่้ายในการบริหารงานลดลง 

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. รายไดจ้ากการด าเนินงานแยกตามประเภท 

รายได ้ส าหรับปี  2564   และ  2563  มีรายละเอียด  ดงัน้ี  
(หน่วยลา้นบาท) 

 

 

2564 2563 ผลต่าง % 2564 2563 ผลต่าง %

รายไดจ้ากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 87.14 87.31 (0.17) (0.19) 8.44 8.68 (0.24) (2.76)

รายไดจ้ากการให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า 3.40 24.50 (21.10) (86.12) 3.40 24.50 (21.10) (86.12)

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 10.75 10.53 0.22 2.09 13.49 13.55 (0.06) (0.44)

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 20.00 12.78 7.22 56.49 0.65 2.72 (2.07) (76.10)

รายไดด้อกเบ้ีย 10.83 6.22 4.61 74.12 12.25 12.29 (0.04) (0.33)

ผลก าไรจากสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 8.90 0.34 8.56 2,517.65 8.90 0.33 8.57 2,596.97

เงินปันผลรับ 18.29 0.23 18.06 7,852.17 24.46 0.23 24.23 10,534.78

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงินลงทนุทัว่ไป (12.62) 0.00 (12.62) n/a (12.62) 0.00 (12.62) n/a

รายไดอ่ื้น 1.56 2.44 (0.88) (36.07) 1.26 2.14 (0.88) (41.12)

รวม 148.25 144.35 3.90 2.70 60.23 64.44 (4.21) (6.53)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษทัและบริษทัย่อย มีรายไดร้วมปี 2564 และ 2563 จ านวน 148.25  และ 144.35  ลา้นบาท ตามล าดบั 

เพิ่มข้ึนจ านวน 3.90  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.70  เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกนั  สาเหตุเกิดจาก

บริษทัไดรั้บเงินปันผลและผลก าไรการลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินประเภทหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด 

เช่น หุน้กู ้ หุน้สามญั เป็นตน้ 

ในปี 2564 บริษทัมีการตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนทัว่ไปจ านวน 12.62 ลา้นบาทบนัทึกในรายไดอ่ื้นของ

บริษทั 

2. ตน้ทุนขายและบริการ 

ตน้ทุนขายและบริการในงบการเงินรวมของปี 2564  และ 2563  มีจ านวน 73.19  และ 83.50  ลา้นบาท 

ตามล าดบั ลดลงจ านวน 10.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.35  เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกัน

เน่ืองจากตน้ทุนในการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยซ่ึ์งผนัแปรตามรายไดใ้นธุรกิจดงักล่าว 

3. ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในงบการเงินรวม ของปี  2564 และ 2563  มีจ านวน 15.59  และ 36.93   

ล้านบาท ลดลงจ านวน  21.34  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 57.78  เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกัน 

เน่ืองจากค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลงตามนโยบายการควบคุมค่าใหจ่้ายของบริษทั 

ในปี2564 บริษทัมีการกลบัรายการหน้ีสงสัยจะสูญเน่ืองจากไดรั้บช าระหน้ีจ านวน 21 ลา้นบาท 

4. ส่วนของบริษทัใหญ่ 

การแบ่งปันผลประกอบการของบริษทัใหญ่ในปี 2564  และ2563  บริษทัใหญ่มีผลก าไร จ านวน 47.10 และ

จ านวน 6.83  ลา้นบาท ตามล าดบั บริษทัมีผลก าไรเพิ่มจ านวน 40.27  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 589.60  เม่ือเทียบกบั

ผลด าเนินงานของปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกนั สาเหตุเกิดจากบริษทัมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากการลงทุนในสินทรัพยท์าง

การเงินเพิ่มข้ึน เงินปันผลรับเพิ่มข้ึน และปี 2564 ไม่มีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ                                                     

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

  (นางธนิดา  อินทจกัร์) 
     ผูอ้  านวยการอาวุโส สายงานบญัชีและการเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


