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GREEN15/2565 

วนัท่ี 8 สิงหาคม  2565 

เร่ือง สรุปผลการด าเนินงาน ไตรมาสท่ี 2/ 2565  เปล่ียนแปลง เกินกวา่ร้อยละ 20 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

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

รวมส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30  มิถุนายน 2565 และ2564  มีรายไดร้วม 78.30  ลา้นบาท มีผลขาดทุน

จ านวน 17.64 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกนัในงบการเงินรวม มีรายไดร้วม 119.73 ลา้นบาท 

มีผลก าไรจ านวน 52.99  ลา้นบาท โดยงบการเงินรวม มีผลก าไรลดลงจ านวน 70.63  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 

133.29   

สาเหตุเกิดจากผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินท่ีบริษทัลงทุน จากสภาวะทาง

เศรษฐกิจในช่วงปีท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนั 

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. รายไดจ้ากการด าเนินงานแยกตามประเภท 

รายได ้ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564  มีรายละเอียด  ดงัน้ี  

(หน่วยลา้นบาท) 

 

2565 2564 ผลต่าง % 2565 2564 ผลต่าง %

รายไดจ้ากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 44.84 46.10 (1.26) (2.73) 4.33 4.28 0.05 1.17

รายไดจ้ากการขายพร้อมติดตั้ง 0.50 2.99 (2.49) (83.28) 1.10 2.99 (1.89) (63.21)

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 5.47 5.14 0.33 6.42 5.96 6.89 (0.93) (13.50)

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 14.57 8.73 5.84 66.90 0.00 0.65 (0.65) 0.00

รายไดด้อกเบ้ีย 6.70 2.40 4.30 179.17 6.73 3.60 3.13 86.94

ก าไรจากการวดัมลูคา่ยติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน 0.00 44.99 (44.99) (100.00) 0.00 44.98 (44.98) (100.00)

เงินปันผลรับ 5.68 8.55 (2.87) (33.57) 10.90 14.73 (3.83) (26.00)

รายไดอ่ื้น 0.54 0.83 (0.29) (34.94) 0.31 0.69 (0.38) (55.07)

รวม 78.30 119.73 (41.43) (34.60) 29.33 78.81 (49.48) (62.78)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษทัและบริษทัย่อย มีรายได้รวมส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30  มิถุนายน  2565 และ 2564   

จ านวน 78.30  ลา้นบาท  และ 119.73  ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลงจ านวน 41.43  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 34.60  

เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกนั  สาเหตุเกิดจากการลดลงของมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภท

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด เช่น หุ้นกู้  หุ้นสามัญ ท่ีมีการปรับตัวลดลงจากสภาวะทางเศรษฐกิจ            

ในปัจจุบนัเป็นตน้ 

2. ตน้ทุนขายและบริการ 

ตน้ทุนขายและบริการส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30  มิถุนายน  2565และ 2564   มีจ านวน 40.34  

และ 35.81  ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มขึ้น จ านวน 4.53 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 12.65  เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนใน

ช่วงเวลาเดียวกันเน่ืองจากต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พิ่มขึ้นซ่ึงต้นทุนดังกล่าวเพิ่มขึ้นตามยอดขาย

อสังหาริมทรัพยท่ี์เพิ่มขึ้น 

3. ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร งวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30  มิถุนายน  2565 และ 2564 มีจ านวน 49.69 

และ 19.04 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 30.65  ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 160.98  เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนในช่วงเวลา

เดียวกนั เน่ืองจากผลขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน 

ในงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30  มิถุนายน  2565และ 2564   บริษทัมีผลขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพยท์างการเงิน จ านวน 45.17 ลา้นบาท  และกลบัรายการหน้ีสูญเน่ืองจากการรับช าระหน้ีจากลูกหน้ี
จ านวน 14.03 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ท าให ้ค่าใชจ่้าย เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จ านวน  
30.65 ลา้นบาท 

4. ส่วนของบริษทัใหญ่ 

ในงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30  มิถุนายน  2565และ 2564 บริษทัใหญ่มีผลขาดทุน จ านวน  17.64          

ลา้นบาท  และผลก าไรจ านวน 52.99  ลา้นบาท ตามล าดบั บริษทัมีผลก าไรลดลงจ านวน 70.63  ลา้นบาท คิดเป็น       

ร้อยละ 133.29  เม่ือเทียบกับผลด าเนินงานของปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกัน สาเหตุเกิดจากบริษทัมีผลขาดทุน        

จากการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน  บริษทัไม่มีการแบ่งก าไรจากการประกอบกิจการในบริษทั

ยอ่ยเน่ืองจากไม่มีผูถื้อหุน้รายอ่ืน 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ                                                     

ขอแสดงความนบัถือ 

(นางธนิดา  อินทจกัร์) 
ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวุโส สายงานบญัชีและการเงิน 


