
 

 

 

 

 

 

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานของผูส้อบบญัชีและงบการเงิน 

สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 

  



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอผู้ถือหุ้น  บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) 

 

ความเห็น 

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และของเฉพาะบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ย 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด 

เฉพาะกิจการ สาํหรับปี ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุ

สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน 

เฉพาะกิจการของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั กรีน รีซอร์สเซส 

จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ผลการดาํเนินงานรวม และผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และ

กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความ

รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพ

บญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตาม

ความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี

ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ 

 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาใน

บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบมดีงัต่อไปนี ้

 

การซ้ือธุรกจิพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 

 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11, 16 และข้อ 33  ในปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อยได้ซ้ือ

สินทรัพยท่ี์เป็นโครงการพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตยซ่ึ์งเป็นธุรกิจกลุ่มพลงังานจากกลุ่มกิจการหลายรายซ่ึงมีความ

แตกต่างจากธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทท่ีเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จากการซ้ือกิจการดังกล่าวส่งผลให้มูลค่า

สินทรัพยถ์าวรของกลุ่มบริษทัเพ่ิมข้ึน จาํนวน  591.07 ลา้นบาทซ่ึงการบนัทึกบญัชีซ้ือกิจการดงักล่าวมีความแตกต่าง

จากเดิมและมีความซบัซอ้นในเร่ืองของสัญญาภาระผูกพนัและขอ้กฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงนโยบายบญัชีท่ี

แตกต่างกนั ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งทาํความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าวและต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสมเหตุผลเก่ียวกบัการซ้ือ

ทรัพยสิ์นดงักล่าวว่ามีเน้ือหาสําคัญว่าเป็นการซ้ือทรัพยสิ์นหรือซ้ือธุรกิจและเร่ืองดงักล่าวมีสาระสําคญัต่อการ

ดาํเนินงานในธุรกิจใหม่สาํหรับกลุ่มกิจการทาํใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งทาํการประเมินหามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ

ท่ีไดม้า ขา้พเจา้จึงพิจารณาวา่การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือกิจการเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 

 

ขา้พเจา้ไดรั้บความเช่ือมัน่ เก่ียวกบัความถูกตอ้งในการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือกิจการโดยไดใ้ชวิ้ธีตรวจสอบ

ดงัน้ี 

• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑเ์น้ือหาสาํคญัในการซ้ือกิจการและหลกัการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง  

• สอบถามฝ่ายบริหารถึงลกัษณะและวตัถุประสงคใ์นการทาํรายการในการซ้ือกิจการ 

• อ่านสัญญาซ้ือขาย,การโอนกิจการและขอ้กาํหนดต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงรายงานการวิเคราะห์การซ้ือ

กิจการท่ีกิจการนาํมาใชพ้ร้อมอ่านรายงานการประชุมท่ีมีมติพิจารณาในเร่ืองดงักล่าว 

• ประเมินดุลยพินิจสาํคญัของผูบ้ริหารท่ีใชใ้นการตดัสินใจลงทุนในธุรกิจพลงังานและลกัษณะการไดม้า 

• สอบทานรายงานการประเมินราคาสินทรัพยข์องผูป้ระเมินราคาอิสระ และสอบทานรายงานท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ประเมินความเหมาะสมของขอ้สมมติฐานและวิธีการวดัมูลค่าท่ีนาํมาใช ้

• ประเมินความเหมาะสมขอการนาํขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญมาใชข้องผูบ้ริหารในการประกอบการวดัมูลค่าของ

หุน้ท่ีจ่ายซ้ือ 

• เขา้ตรวจสอบท่ีตั้งโครงการพลงังานแสงอาทิตยเ์พ่ือทาํความเขา้ใจในกระบวนการผลิตและขั้นตอนการ

รวบรวมขอ้มูลหน่วยท่ีผลิตไดท่ี้นาํมาคาํนวณรายได ้

• สอบทานการแสดงรายการและพิจารณาถึงความเพียงพอการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานรายงานทาง

การเงิน 
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การรับรู้รายได้จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้า 

 

ตามท่ีปรากฏในงบการเงินรวมสําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีรายไดจ้ากการจาํหน่าย

กระแสไฟฟ้าจาํนวน 40.57 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนอย่างเป็นสาระสําคญั ซ่ึงเกิดจากการซ้ือธุรกิจพลงังาน

ตามท่ีกล่าวในวรรคก่อน โดยการรับรู้รายไดด้งักล่าวเป็นไปตามเงือนไขและสัญญาท่ีทาํกบัคู่สัญญาหลายราย ซ่ึงมี

ลกัษณะท่ีมีความซับซ้อนและมีเง่ือนไขขอ้ผูกพนัหลายอย่าง ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการ ต้องใช้ดุลยพินิจในการ

พิจารณาถึงการรับรู้รายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาวา่ถูกตอ้งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง  

   

ข้าพเจ้าได้รับความเช่ือมั่น เก่ียวกับความถูกต้องในการบันทึกบัญชีเก่ียวกับการรับรู้รายได้จากการจําหน่าย

กระแสไฟฟ้าโดยไดใ้ชวิ้ธีตรวจสอบดงัน้ี 

 

• สอบถามผูบ้ริหารถึงลกัษณะการดาํเนินงานธุรกิจพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตยข์องกลุ่มบริษทั เพ่ือทาํ

ความเขา้ใจลกัษณะของรายการท่ีเก่ียวขอ้ง 

• อ่านสญัญาและขอ้ผกูพนัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือทาํความเขา้ใจสาระสาํคญัในสญัญา 

• ประเมินความเหมาะสมและถูกตอ้งของการรับรู้รายการบญัชีท่ีใช ้

• สุ่มทดสอบรายการบนัทึกบญัชีกบัหลกัฐานและเอกสารประกอบท่ีเก่ียวขอ้ง 

• สอบทานการแสดงรายการและพิจารณาถึงความเพียงพอการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานรายงานทาง

การเงิน 

 

ข้อมูลอ่ืน 

 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูล ซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั

(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น) ขา้พเจา้

คาดวา่ขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห ้

ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
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ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่าน

และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้

ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากกฎว่าข้อมูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น

สาระสาํคญัหรือไม่ 

 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั หากขา้พเจา้สรุปไดว้่า มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั

เป็นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องส่ือสารเร่ืองดังกล่าวกับผูมี้หน้าท่ีกํากับดูแล เพ่ือให้ผูมี้หน้าท่ีในการกํากับดูแล

ดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าที่ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดย

ถูกตอ้งตามท่ีควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหาร

พิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดั

ต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม

บริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองตามความเหมาะสม และ

การใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่ ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั

หรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่ สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

 

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 

 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่าง

สมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการ

สอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อ

ขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่า

รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย เยี่ยงผู ้

ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตาม

วิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและ

เหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั

เป็นสาระสําคญั ซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริต

อาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดง

ขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบเพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบให้

เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บญัชี และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํโดยผูบ้ริหาร 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และ

จากหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ หรือ

สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัใน

การดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าว

ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะ

เปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของ

ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและ

บริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง

การเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีให ้

มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอ เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม

หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทั เพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการ

กาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่

เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีสําคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ

ตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยสําคญัใน

ระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้พบในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้ งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน  

ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี

ขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญมากท่ีสุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ

เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงาน

ของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า

ผลประโยชนต่์อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 

บริษทั  สอบบญัชี  ดี  ไอ  เอ  อินเตอร์เนชัน่แนล  จาํกดั 

 

 

 

(นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  2982 

 

วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์หมุนเวยีน

        เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 53,556,159.68 213,058,723.57 9,002,678.87 190,685,488.05 

        ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 6 63,417,809.99 12,375,097.93 10,495,098.99 7,821,727.44 

        ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 7 2,454,627.21 0.00 4,197,438.41 183,868.34 

        ส่วนของลูกหนี�ค่าสินทรัพยใ์นบริษทัยอ่ยที�ถึงกาํหนด

           รับชาํระภายในหนึ�งปี 14 0.00 0.00 0.00 1,474,302.89 

        เงินให้กูย้มืระยะสั�น 9, 24 0.00 0.00 0.00 0.00 

        ลูกหนี� เงินมดัจาํและเงินประกนัโครงการ 9 0.00 0.00 0.00 0.00 

        ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื�อขาย 10 111,326,326.91 211,822,117.50 24,206,928.66 64,525,496.56 

                       รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 230,754,923.79 437,255,939.00 47,902,144.93 264,690,883.28 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

        เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกนั 1,710,560.26 0.00 0.00 0.00 

        เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 0.00 0.00 223,975,765.36 179,598,166.93 

        เงินลงทุนระยะยาวอื�น 12 32,085,000.00 33,390,000.00 32,085,000.00 33,390,000.00 

        ลูกหนี�ค่าสินทรัพยใ์นบริษทัยอ่ย 13, 24 0.00 0.00 0.00 41,711,393.46 

        เงินให้กูย้มืระยะยาว 14 74,904,921.54 0.00 298,500,000.00 0.00 

        อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 15 110,684,001.96 75,540,351.60 110,684,001.96 75,540,351.60 

        ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 643,895,853.04 120,613,103.45 101,290,923.60 66,515,124.40 

        สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 17 35,732,266.57 20,646.72 28,558.58 20,646.72 

       สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 186,517.96 0.00 0.00 0.00 

        สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 830,798.33 931,598.33 12,995.00 62,995.00 

                       รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 900,029,919.66 230,495,700.10 766,577,244.50 396,838,678.11 

รวมสินทรัพย์ 1,130,784,843.45 667,751,639.10 814,479,389.43 661,529,561.39 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

               (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

                              (  นายพพิทัธ ์ วิริยะเมตตากุล  )                   (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ  (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หนี�สินหมุนเวยีน

        เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น 18 14,485,325.71 12,826,772.17 11,992,774.48 8,684,719.92 

        เงินกูย้มืระยะสั�นจากบุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 19 40,300,000.00 0.00 58,000,000.00 0.00 

        เงินรับล่วงหนา้ตามสัญญาจะซื�อจะขายและให้เช่า 1,579,558.00 3,492,770.79 193,338.00 118,831.79 

        ส่วนของหนี� สินตามสัญญาเช่าการเงินที�

           ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 20 345,545.77 328,438.62 345,545.77 328,438.62 

        ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 23 16,052,745.17 0.00 0.00 0.00 

        ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 32,576.02 0.00 0.00 0.00 

                          รวมหนี�สินหมุนเวยีน 72,795,750.67 16,647,981.58 70,531,658.25 9,131,990.33 

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

        หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน 20 209,820.90 555,366.68 209,820.90 555,366.68 

        เงินกูย้มืระยะยาว 21 9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

        เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 22 187,548,163.31 0.00 0.00 0.00 

        ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียน

           สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 23 1,538,328.48 1,450,082.62 1,527,771.72 1,442,442.06 

                          รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 198,296,312.69 2,005,449.30 1,737,592.62 1,997,808.74 

                          รวมหนี�สิน 271,092,063.36 18,653,430.88 72,269,250.87 11,129,799.07 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

               (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

                              (  นายพพิทัธ ์ วิริยะเมตตากุล  )                   (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ  (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ส่วนของผู้ถือหุ้น

       ทุนเรือนหุ้น

         ทุนจดทะเบียน

             หุ้นสามญั 1,149,760,250 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 1 บาท 1,149,760,250.00 1,149,760,250.00 

             หุ้นสามญั    818,024,729 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 1 บาท 818,024,729.00 818,024,729.00 

         ทุนที�ออกและชําระแล้ว

             หุ้นสามญั 715,020,835  หุ้น มูลค่า หุ้นละ 1 บาท 27 715,020,835.00 715,020,835.00 

             หุ้นสามญั 818,024,729  หุ้น มูลค่า หุ้นละ 1 บาท 818,024,729.00 818,024,729.00 

       ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 624,225,739.00 624,225,739.00 624,225,739.00 624,225,739.00 

       กาํไร(ขาดทุน)สะสม

         จดัสรรแลว้ 

             สาํรองตามกฎหมาย 9,833,839.02 9,833,839.02 9,833,839.02 9,833,839.02 

         ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (702,783,843.76) (699,985,110.76) (709,874,168.46) (698,680,650.70)

       รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 749,300,463.26 649,095,302.26 742,210,138.56 650,399,762.32 

       ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 110,392,316.83 2,905.96 0.00 0.00 

                           รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 859,692,780.09  649,098,208.22 742,210,138.56 650,399,762.32 

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,130,784,843.45 667,751,639.10 814,479,389.43 661,529,561.39 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

               (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

                              (  นายพพิทัธ ์ วิริยะเมตตากุล  )                   (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 82,286,055.00 39,907,405.00 1,340,000.00 1,380,000.00 

รายไดค้่าเช่าและบริการ 8,731,016.84 4,669,511.84 10,986,512.12 5,269,511.84 

รายไดจ้ากการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 40,565,933.97 1,421,974.40 1,549,979.20 0.00 

รายไดอื้�น 9,186,523.94 7,058,420.67 13,297,151.85 17,137,186.50 

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2,118,971.72 0.00 100,000.00 0.00 

โอนกลบัการดอ้ยค่าเงินลงทุน 0.00 0.00 18,377,598.43 0.00 

โอนกลบัหนี�สงสัยจะสูญ 19,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวมรายได้ 161,888,501.47 53,057,311.91 45,651,241.60 23,786,698.34 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 61,449,967.32 34,587,714.09 1,131,087.10 1,152,130.60 

ขาดทุน(โอนกลบั)จากการลดมูลค่าตน้ทุน

  โครงการอสังหาริมทรัพย์ 608,736.79 (5,275,322.63) 608,736.79 (5,275,322.63)

ตน้ทุนค่าเช่าและบริการ 9,669,283.36 4,970,222.05 9,071,127.13 4,959,722.05 

ตน้ทุนจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 19,085,564.91 421,960.29 1,170,842.87 0.00 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 16,499,673.57 5,175,447.89 843,196.35 882,214.79 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 46,397,048.98 49,470,762.55 41,697,168.57 44,049,164.29 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน 1,305,000.00 2,475,000.00 1,305,000.00 22,490,468.98 

หนี�สงสัยจะสูญ 0.00 19,371,505.00 0.00 0.00 

ตน้ทุนทางการเงิน 4,825,092.10 53,641.28 1,017,600.55 53,641.28 

รวมค่าใช้จ่าย 159,840,367.03 111,250,930.52 56,844,759.36 68,312,019.36 

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ 2,048,134.44 (58,193,618.61) (11,193,517.76) (44,525,321.02)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (790,837.09) 0.00 0.00 0.00 

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี 1,257,297.35 (58,193,618.61) (11,193,517.76) (44,525,321.02)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น :

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานที�กาํหนดไว้ 0.00 1,680,848.35 0.00 1,667,810.94 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,257,297.35 (56,512,770.26) (11,193,517.76) (42,857,510.08)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

               (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

                              (  นายพพิทัธ ์ วิริยะเมตตากุล  )                (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)

         ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (2,580,639.38) (56,512,733.76) (11,193,517.76) (42,857,510.08)

         ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 3,837,936.73 (36.50) 0.00 0.00 

         กาํไรจากการดาํเนินงานที�ยกเลิก 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,257,297.35 (56,512,770.26) (11,193,517.76) (42,857,510.08)

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

         ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (2,580,639.38) (56,512,733.76) (11,193,517.76) (42,857,510.08)

         ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 3,837,936.73 (36.50) 0.00 0.00 

1,257,297.35 (56,512,770.26) (11,193,517.76) (42,857,510.08)

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 27

   กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (0.003) (0.079) (0.014) (0.060)

   จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั (หน่วย : หุ้น) 818,024,729 715,020,835 818,024,729 715,020,835 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด

   กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (0.003) (0.074) (0.014) (0.056)

   จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั (หน่วย : หุ้น) 818,024,729 768,162,956 818,024,729 768,162,956 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

               (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

                              (  นายพพิทัธ ์ วิริยะเมตตากุล  )                (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

งบการเงนิรวม

ทุนที�ออก ส่วนเกิน รวม ส่วนได้เสียที�ไม่มี รวม

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร อํานาจควบคุม ส่วนของผู้ถือหุ้น

สํารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 715,020,835.00 624,225,739.00 9,833,839.02 (643,472,377.00) 705,608,036.02 2,829.06 705,610,865.08

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นสาํหรับปี :

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 0.00 0.00 0.00 (56,512,733.76) (56,512,733.76) (36.50) (56,512,770.26)

ส่วนของบริษทัยอ่ยที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.40 113.40

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 715,020,835.00 624,225,739.00 9,833,839.02 (699,985,110.76) 649,095,302.26 2,905.96 649,098,208.22

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นสาํหรับปี :

เพิ�มทุน 27 103,003,894.00 0.00 0.00 0.00 103,003,894.00 0.00 103,003,894.00

ส่วนของบริษทัยอ่ยที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106,551,416.93 106,551,416.93

กาํไร(ขาดทุน)ส่วนงานที�ยกเลิก 0.00 0.00 0.00 (218,093.62) (218,093.62) 57.21 (218,036.41)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 0.00 0.00 0.00 (2,580,639.38) (2,580,639.38) 3,837,936.73 1,257,297.35

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 818,024,729.00 624,225,739.00 9,833,839.02 (702,783,843.76) 749,300,463.26 110,392,316.83 859,692,780.09

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

               (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

                             (  นายพพิทัธ ์ วิริยะเมตตากุล  )                  (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

ส่วนของบริษัทใหญ่

กําไร(ขาดทุน)สะสม



(หน่วย : บาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ทุนที�ออก ส่วนเกิน รวม

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น

สํารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 715,020,835.00 624,225,739.00 9,833,839.02 (655,823,140.62) 693,257,272.40

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นสาํหรับปี :

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 0.00 0.00 0.00 (42,857,510.08) (42,857,510.08)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 715,020,835.00 624,225,739.00 9,833,839.02 (698,680,650.70) 650,399,762.32

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นสาํหรับปี :

เพิ�มทุน 27 103,003,894.00 0.00 0.00 0.00 103,003,894.00

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 0.00 0.00 0.00 (11,193,517.76) (11,193,517.76)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 818,024,729.00 624,225,739.00 9,833,839.02 (709,874,168.46) 742,210,138.56

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

               (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ               (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

                             (  นายพพิทัธ ์ วิริยะเมตตากุล  )                              (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

กําไร(ขาดทุน)สะสม

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด 

สําหรับปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

     กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 2,048,134.44 (58,193,618.61) (11,193,517.76) (44,525,321.02)

     รายการปรับปรุงเพื�อกระทบยอดกําไร(ขาดทุน)สุทธิ 

          เป็นเงนิสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน: 

              หนี�สงสัยจะสูญ(โอนกลบั) (19,000,000.00) 19,371,505.00 0.00 0.00 

              หนี�สงสัยจะสูญ(โอนกลบั)เงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ย 0.00 0.00 0.00 (5,250.00)

              ขาดทุน(โอนกลบั)จากการลดมูลค่าของตน้ทุนพฒันาโครงการ (878,290.99) (5,275,322.63) (878,290.99) (5,275,322.63)

              (กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 0.00 79,525.77 0.00 66,263.06 

              ขาดทุน(โอนกลบั)จากการดอ้ยค่าเงินลงทุน-บริษทัยอ่ย 0.00 0.00 (18,377,598.43) 20,015,468.98 

              ขาดทุน(โอนกลบั)จากการดอ้ยค่าเงินลงทุน-อื�น 1,305,000.00 2,475,000.00 1,305,000.00 2,475,000.00 

              (กาํไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (2,018,971.72) 0.00 (100,000.00) 0.00 

              สินทรัพยต์ดับญัชี 133,972.72 2,273,035.49 133,972.72 1,493,946.24 

              หนี� สินตดับญัชี (2,054,347.73) (923,597.81) 0.00 (120,915.00)

              ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 24,450,344.49 6,406,210.35 9,222,802.94 5,821,308.77 

              ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 446,785.50 874,614.96 443,869.30 865,784.00 

              ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 6,865,083.87 53,641.28 1,017,600.55 53,641.28 

              เงินปันผลรับ 0.00 0.00 0.00 (9,405,154.28)

              ดอกเบี�ยรับ (3,905,343.36) (3,954,497.84) (9,802,329.42) (4,141,317.88)

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

          ในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน 7,392,367.22 (36,813,504.04) (28,228,491.09) (32,681,868.48)

              (เพิ�มขึ�น)ลดลงในลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น (51,115,893.58) (22,676,902.23) 44,886.91 (3,868,532.82)

              (เพิ�มขึ�น)ลดลงในลูกหนี�การคา้กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (2,454,627.21) 0.00 (796,273.79) 107,956.00 

              (เพิ�มขึ�น)ลดลงในตน้ทุนพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 61,308,309.79 33,572,023.70 1,131,087.10 466,859.84 

              (เพิ�มขึ�น)ลดลงในลูกหนี�ค่าสินทรัพยใ์นบริษทัยอ่ย 0.00 0.00 3,660,239.13 (43,185,696.35)

              (เพิ�มขึ�น)ลดลงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 100,800.00 147,655.00 50,000.00 101,655.00 

              เพิ�มขึ�น(ลดลง)ในเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น 3,870,195.88 (3,282,952.10) 993,951.34 (352,291.00)

              เพิ�มขึ�น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหนา้ตามสัญญาจะซื�อจะขาย 141,134.94 (2,688,730.71) 74,506.21 118,831.79 

              จ่ายผลประโยชน์พนกังานกรณีเกษียณอายุ (358,539.64) (140,626.00) (358,539.64) (140,626.00)

              จ่ายดอกเบี�ย (6,865,083.87) (53,641.28) (627,518.36) (53,641.28)

              จ่ายภาษีเงินได้ (1,189,265.66) (872,903.82) (200,583.07) (188,709.15)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 10,829,397.87 (32,809,581.48) (24,256,735.26) (79,676,062.45)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

               (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

                             (  นายพพิทัธ ์ วิริยะเมตตากุล  ) (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด  (ต่อ)

สําหรับปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

               (เพิ�มขึ�น)ลดลงในเงินลงทุนชั�วคราว 0.00 100,250,000.00 0.00 100,000,000.00 

               เงินสดจ่ายซื�อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 0.00 0.00 (51,000,000.00) (29,499,800.00)

               เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 0.00 0.00 100,000.00 0.00 

               เงินสดรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 

               รับชาํระเงินให้กูย้มืระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 0.00 0.00 (1,757,667.82) 5,000,000.00 

               เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัอื�น (65,724,921.54) 0.00 0.00 0.00 

               เงินให้กูย้มืระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 0.00 0.00 (298,500,000.00) 0.00 

               เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกนั (1,710,560.26) 0.00 0.00 0.00 

               เงินสดจ่ายซื�อที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (426,079,493.07) (1,873,532.31) (304,832.43) (20,814,677.21)

               เงินสดจ่ายซื�อกิจการพลงังานแสงอาทิตย์ 0.00 (74,154,005.61) 0.00 0.00 

               เงินสดจ่ายซื�อซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (36,127,868.45) 0.00 (41,730.00) 0.00 

               เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 0.00 9,112.14 0.00 4,205.61 

               เงินสดรับจากเงินปันผลรับ 0.00 0.00 0.00 9,405,154.28 

               ดอกเบี�ยรับ 3,905,343.36 4,139,429.34 8,402,700.96 4,289,027.78 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (525,737,499.96) 28,371,003.56 (318,101,529.29) 68,383,910.46 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

               จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะสั�นจากบุคคลอื�น 0.00 (4,771,652.55) 0.00 0.00 

               จ่ายชาํระหนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน 0.00 (312,178.72) 0.00 (312,178.72)

               เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั�นจากบุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 60,700,000.00 0.00 65,000,000.00 0.00 

               จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะสั�นจากบุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (20,400,000.00) 0.00 (7,000,000.00) 0.00 

               เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

               จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (3,000,000.00) 0.00 0.00 0.00 

               จ่ายชาํระเงินหนี�ตามสัญญาเช่าทางการเงิน (328,438.63) 0.00 (328,438.63) 0.00 

               เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 208,950,000.00 0.00 0.00 0.00 

               จ่ายชาํระเงินกูจ้ากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (5,349,091.52) 0.00 0.00 0.00 

               เงินสดรับจากการเพิ�มทุน 103,003,894.00 0.00 103,003,894.00 0.00 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ 355,576,363.85 (5,083,831.27) 160,675,455.37 (312,178.72)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

               (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

                             (  นายพพิทัธ ์ วิริยะเมตตากุล  ) (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด  (ต่อ)

สําหรับปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ (159,331,738.24) (9,522,409.19) (181,682,809.18) (11,604,330.71)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 213,058,723.57 222,581,132.76 190,685,488.05 202,289,818.76 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ�นงวดจากการดาํเนินงานที�ยกเลิก (170,825.65) 0.00 0.00 0.00 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสิ�นปี 53,556,159.68 213,058,723.57 9,002,678.87 190,685,488.05 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

               (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

                             (  นายพพิทัธ ์ วิริยะเมตตากุล  ) (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )



สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

1.  ข้อมูลทั�วไป 

การจดทะเบียน  :  บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ทะเบียนเลขที� 

    0107548000587  เมื�อวนัที�  17  เมษายน  พ.ศ. 2548 

ที�ตั�งบริษทั   สาํนกังานใหญ่  :  405 ถนนบอนดส์ตรีท ตาํบลบางพดู อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี

ที�ตั�งโครงการพลงังานแสงอาทิตย์

บริษทั   แห่งที� 1 เลขที� 242 /1 หมู่ที� 4 ตาํบลพฒันานิคม อาํเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี

บริษทัยอ่ย แห่งที� 1 350-351 ตาํบลคลองม่วง อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา

บริษทัยอ่ย แห่งที� 2 เลขที� 405 ถนนบอนดส์ตรีท ตาํบลบางพดู อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี

ประเภทธุรกิจ  :  พฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

2.   หลกัเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน

2.1  เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน

       งบการเงินนี�จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีที�ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพ

บญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์(“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

ลงวนัที� 22 มกราคม 2544  เรื�องการจดัทาํและส่งงบการเงินและรายการเกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั

จดทะเบียน  พ.ศ. 2544   โดยรูปแบบการนาํเสนองบการเงินไม่แตกต่างอยา่งมีสาระสาํคญัจากประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้   

ลงวนัที� 11 ตุลาคม 2559 เรื�องกาํหนดรายการยอ่ที�ตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2559

       งบการเงินของบริษทัฯ       จดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของรายการในงบการเงิน 

ยกเวน้ รายการที�เปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีที�เกี�ยวขอ้ง

2.2  งบการเงินรวมนี�ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยรวมงบการเงินของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั  (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ดงันี�

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 2561 2560

บริษัทย่อยที�บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง

  บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี� จาํกดั    ริเริ�มและพฒันาโครงการที�เกี�ยวกบัพลงังาน 99.99 99.99

    และลงทุนในกิจการพลงังานไฟฟ้า

  บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ตี�  จาํกดั    พฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 99.99 99.99

  บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั    ผลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 99.99 99.99

  บริษทั กรีน พลสั แอสเซท จาํกดั    หยดุประกอบกิจการ 0.00 99.99

   บริษัทย่อยที�บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อม

ถือโดยบริษัท เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี� จํากดั

  บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จาํกดั     ผลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 29.40 0.00

  บริษทั เวนตุส โซลาร์ จาํกดั    ผลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 49.00 0.00

    (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ       (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

                       (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )          (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



2.3  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะถือวา่มีการควบคุมกิจการที�เขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสิทธิ

ไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการที�เขา้ไปลงทุนและสามารถใชอ้าํนาจในการสั�งการกิจกรรมที�ส่งผลกระทบ

อยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั�นได้

2.4  บริษทัฯ   นาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั�งแต่วนัที�บริษทัฯ   มีอาํนาจในการควบคุม

บริษทัยอ่ยจนถึงวนัที�บริษทัสิ�นสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั�น

2.5  ยอดคงคา้งและรายการบญัชีระหวา่งกนัของบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ และยอดเงินลงทุน

ในบริษทัยอ่ยในบญัชีของบริษทัฯไดต้ดักบัส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยในการจดัทาํงบการเงินรวม

2.6  งบการเงินรวมนี�จดัทาํขึ�นโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนั    สาํหรับรายการบญัชีเหมือนกนั   หรือเหตุการณ์ทางบญัชี

ที�คลา้ยคลึงกนั

การรวมงบการเงินของบริษัทย่อยที�บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่ากึ�งหนึ�ง

       ฝ่ายบริหารไดพ้ิจารณาวา่บริษทัฯ  และบริษทั  เอ  ซี  ดี  เอน็เนอร์ยี�  จาํกดั  ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยมีอาํนาจควบคุมอาํนาจใน

บริษทั  เอสเค  วนั  เพาเวอร์ จาํกดั และบริษทั เวนตุส โซลาร์ จาํกดั  ถึงแมว้า่จะถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงในบริษทัดงักล่าว   

ดว้ยสัดส่วนเพียงร้อยละ 29.40 และร้อยละ 49 ตามลาํดบั เนื�องจากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสามารถสั�งการกิจกรรมที�สาํคญั

ของบริษทัดงักล่าวได ้นอกจากผูถื้อหุน้อื�นในบริษทัทั�ง 2 แห่ง ซึ� งเป็นผูถื้อหุน้รายยอ่ย ๆ เท่านั�น ดงันั�น จึงถือวา่บริษทั ทั�ง 2

แห่งเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจการและตอ้งนาํมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั�งแต่วนัที�บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอาํนาจ

ควบคุมในกิจการดงักล่าว

2.7  รายการบญัชีระหวา่งกนั

       ในการจดัทาํงบการเงินรวม รายการบญัชีระหวา่งกนัที�เป็นสาระสาํคญัไดต้ดัออกในการทาํงบการเงินรวมแลว้

2.8  งบการเงินรวมนี�จดัทาํขึ�นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อแสดงฐานะการเงินรวม   และผลการดาํเนินงานรวมของบริษทั กรีน 

รีซอร์สเซส  จาํกดั  (มหาชน)   และบริษทัยอ่ยเท่านั�น  การใชข้อ้มูลตามงบการเงินรวมเพื�อวตัถุประสงคอื์�น  อาจมีขอ้จาํกดั

ดา้นลกัษณะที�ค่อนขา้งแตกต่างกนัในบรรดาบริษทัยอ่ยที�นาํงบการเงินมาประกอบเป็นงบการเงินรวม

2.9 การวดัมูลค่ายติุธรรม

       นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยหลายขอ้กาํหนดใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมทั�งสินทรัพย์

และหนี� สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 

       บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยกาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี�ยวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม     กรอบแนวคิดนี�รวมถึงกลุ่ม

ผูป้ระเมินมูลค่า  ซึ� งมีความรับผดิชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายติุธรรมที�มีนยัสาํคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 3 และ

รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 

       กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตได ้     และปรับปรุงการวดัมูลค่าที�มีนยัสาํคญัอยา่งสมํ�าเสมอ 

หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลที�สามเพื�อวดัมูลค่ายติุธรรม  เช่น  ราคาจากนายหนา้ หรือการตั�งราคา  กลุ่มผูป้ระเมินไดป้ระเมิน

หลกัฐานที�ไดม้าจากบุคคลที�สามที�สนบัสนุนขอ้สรุปเกี�ยวกบัการวดัมูลค่า รวมถึงการจดัระดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไป

ตามที�กาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 
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                       (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )          (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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       ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าที�มีนยัสาํคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

       เมื�อวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สิน  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดใ้ชข้อ้มูลที�สามารถสังเกตไดใ้หม้ากที�สุดเท่าที�

จะทาํได ้มูลค่ายติุธรรมเหล่านี�ถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลที�ใชใ้นการประเมินมูลค่าดงันี�  

· ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซื�อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินอยา่ง

เดียวกนั 

· ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอื�นที�สังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย)  หรือโดยออ้ม  (เช่น ไดม้าจากราคา)  ถา้สินทรัพย์

นั�นหรือหนี� สินนั�นนอกเหนือจากราคาเสนอซื�อขายซึ� งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1

· ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินที�ไม่ไดม้าจากขอ้มูลที�สังเกตได ้(ขอ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตได)้

       หากขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหนี� สินถูกจดัประเภทลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรมที�แตกต่างกนั

การวดัมูลค่ายติุธรรม       โดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรมของขอ้มูลที�อยูใ่น

ระดบัตํ�าสุดที�มีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 

      บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานที�เกิดการโอน

 2.10  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ที�ใชใ้นระหวา่งปี

        สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี  และการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ� งมีผลบงัคบัสาํหรับงบการเงินที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2561 ตามรายละเอียดขา้งล่างนี�

มาตรฐานการบัญชี เรื�อง

ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2560) การนาํเสนองบการเงิน

ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2560) สินคา้คงเหลือ

ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2560) งบกระแสเงินสด

ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2560) นโยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด

ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2560) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

ฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2560) สัญญาก่อสร้าง

ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2560) ภาษีเงินได้

ฉบบัที� 16 (ปรับปรุง 2560) ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2560) สัญญาเช่า

ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2560) รายได้

ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2560) ผลประโยชน์ของพนกังาน

ฉบบัที� 20 (ปรับปรุง 2560) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัความ

     ช่วยเหลือจากรัฐบาล

    (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ       (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

                       (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )          (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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มาตรฐานการบัญชี (ต่อ) เรื�อง

ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2560) ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ

ฉบบัที� 23 (ปรับปรุง 2560) ตน้ทุนการกูย้มื

ฉบบัที� 24 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบับุคคล หรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

ฉบบัที� 26 (ปรับปรุง 2560) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื�อออกจากงาน

ฉบบัที� 27 (ปรับปรุง 2560) งบการเงินเฉพาะกิจการ

ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2560) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้

ฉบบัที� 29 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที�เงินเฟ้อรุนแรง

ฉบบัที� 33 (ปรับปรุง 2560)  กาํไรต่อหุน้

ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล

ฉบบัที� 36 (ปรับปรุง 2560) การดอ้ยค่าของสินทรัพย์

ฉบบัที� 37 (ปรับปรุง 2560) ประมาณการหนี� สิน หนี� สินที�อาจเกิดขึ�น และสินทรัพยที์�อาจเกิดขึ�น

ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

ฉบบัที� 40 (ปรับปรุง 2560) อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน

ฉบบัที� 41 (ปรับปรุง 2560) เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2560) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์

ฉบบัที� 3 (ปรับปรุง 2560) การรวมธุรกิจ

ฉบบัที� 4 (ปรับปรุง 2560) สัญญาประกนัภยั

ฉบบัที� 5 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที�ถือไวเ้พื�อขายและการดาํเนินงานที�ยกเลิก

ฉบบัที� 6 (ปรับปรุง 2560) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2560) ส่วนงานดาํเนินงาน

ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2560) งบการเงินรวม

ฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2560) การร่วมการงาน

ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื�น

ฉบบัที� 13 (ปรับปรุง 2560) การวดัมูลค่ายติุธรรม

     ดาํเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2560) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง

     กบักิจกรรม

ฉบบัที� 15 (ปรับปรุง 2560) สัญญาเช่าดาํเนินงาน - สิ�งจูงใจที�ใหแ้ก่ผูเ้ช่า
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การตีความมาตรฐานการบัญชี ( ต่อ) เรื�อง

ฉบบัที� 25 (ปรับปรุง 2560) ภาษีเงินได ้- การเปลี�ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้

ฉบบัที� 27 (ปรับปรุง 2560) การประเมินเนื�อหาสัญญาเช่าที�ทาํขึ�นตามรูปแบบกฎหมาย

ฉบบัที� 29 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ

ฉบบัที� 31 (ปรับปรุง 2560) รายได ้- รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกบับริการโฆษณา

ฉบบัที� 32 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2560) การเปลี�ยนแปลงในหนี� สินที�เกิดขึ�นจากการรื�อถอน การบูรณะ และหนี� สินที�มี

     ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั

ฉบบัที� 4 (ปรับปรุง 2560) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่

ฉบบัที� 5 (ปรับปรุง 2560) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรื�อถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพ

     แวดลอ้ม

ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2560) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 29 (ปรับปรุง 2560) 

     เรื�อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที�มภีาวะเงินเฟ้อรุนแรง

ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า

ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2560) ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ

ฉบบัที� 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้

ฉบบัที� 14 (ปรับปรุง 2560) ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั�นตํ�าและ

     ปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่านี�  สาํหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 19 

     (ปรับปรุง 2560) เรื�อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

ฉบบัที� 15 (ปรับปรุง 2560) สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2560) การจ่ายสินทรัพยที์�ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ

ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2560) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้

ฉบบัที� 20 (ปรับปรุง 2560) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน

ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2560) เงินที�นาํส่งรัฐ

        ในระหวา่งปี บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบติั

ทางบญัชีที�ออกโดยสภาวิชาชีพ ตามที�กล่าวขา้งตน้มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือ

จดัใหมี้ขึ�นเพื�อใหมี้เนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ    โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํ 

และคาํศพัทก์ารตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  การนาํมาตรฐานการรายงานทางเงินดงักล่าวมาถือ

ปฏิบติันี� ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

    (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ       (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

                       (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )          (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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2.11 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�จะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต

        ในระหวา่งปี      สภาวิชาชีพบญัชีไดมี้การปรับปรุงในสาระสาํคญัและประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่  

ที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัและบริษทัยอ่ย โดยมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 

2562 และ 2563  ซึ� งมีรายละเอียดดงันี�

       2.11.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุงในสาระสาํคญั มีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลา

       บญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2562 ดงันี�

                  1)  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2561)  เรื�องเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้  โดยอธิบายใหช้ดัเจน

                       วา่กิจการที�เลือกวิธีการวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

                                   (ซึ� งถือโดยกิจการหรือถือโดยทางออ้มผา่นกิจการซึ� งเป็นกิจการร่วมลงทุน   กองทุนรวม  กองทรัสต ์หรือกิจการที�มี

                       ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั รวมถึงกองทุนประกนัภยัแบบควบการลงทุน ) โดยกิจการตอ้งเลือกวิธีการนี� ในแต่ละบริษทัร่วม

                       หรือการร่วมคา้ ณ วนัที�เริ�มรับรู้รายการครั� งแรกของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ นอกจากนี�ไดมี้การอธิบายใหช้ดัเจน

                       ถึงการพิจารณาเกี�ยวกบัการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้

                  2)  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 40 (ปรับปรุง 2561) เรื�อง อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน โดยอธิบายใหช้ดัเจนเกี�ยวกบัการ

                       โอนอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนไปบญัชีอื�น ๆ หรือโอนจากบญัชีอื�น ๆ มาเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนเฉพาะ

                       ที�มีการเปลี�ยนแปลงการใชง้านของอสังหาริมทรัพยน์ั�นๆ

        ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทั  และบริษทัยอ่ย  ไดป้ระเมินแลว้พบวา่ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที�จะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคตที�กล่าวขา้งตน้

       2.11.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกฉบบัใหม่ 

                  2.11.2.1  มีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2562 

มาตรฐานรายงานทางการเงิน  ฉบบัที�  15  เรื�อง  รายไดจ้ากสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้   กาํหนดหลกัการสาํหรับการรายงาน

ขอ้มูลที�มีประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงิน เกี�ยวกบั ลกัษณะ จาํนวนเงิน จงัหวะเวลา และความไม่แน่นอนของรายได ้และ

กระแสเงินสดจากสัญญาของกิจการที�ทาํกบัลูกคา้        โดยกิจการรับรู้รายไดเ้พื�อแสดงการส่งมอบสินคา้หรือบริการที�

สัญญาใหลู้กคา้     ในจาํนวนเงินที�สะทอ้นถึงสิ�งตอบแทนที�กิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปลี�ยนสินคา้หรือ

บริการนั�นๆกิจการตอ้งถือปฏิบติัตามหลกัการรับรู้รายได ้5 ขั�นตอน และรวมถึงการใชดุ้ลยพินิจที�สาํคญัในการพิจารณา

ตามหลกัการในแต่ละขั�นตอน

                        มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบบัที� 15  เรื�อง  รายไดจ้ากสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้  ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบญัชี ดงันี�  

    (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ       (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

                       (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )          (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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                        มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที�  11 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง  สัญญาก่อสร้าง

                        มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที�  18 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง  รายได้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

                        ฉบบัที� 13 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

                        ฉบบัที� 15 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง  สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

                        ฉบบัที�  18  (ปรับปรุง 2560) เรื�อง  การการโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้

การตีความมาตรฐานการบญัชี

                        ฉบบัที� 31 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง  รายได-้รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกบับริการโฆษณา

       ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย  ไดป้ระเมินแลว้พบวา่ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของมาตรฐาน

                  การรายงานทางการเงินที�จะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคตที�กล่าวขา้งตน้

                  2.11.2.2  มีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2563

                                  ในระหวา่งปี   สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน   กลุ่มเครื�องมือทางการเงิน 

ประกอบดว้ย มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 9 เรื�อง  เครื�องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 7 เรื�อง  การเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 32  เรื�อง  การแสดงรายการเครื�องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 เรื�อง  การป้องกนัความเสี�ยงของเงินลงทุนสุทธิใน

                                    หน่วยงานต่างประเทศ  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 19 เรื�อง  การชาํระหนี� สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน

       มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกี�ยวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่า

                  เครื�องมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่าย  โดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 

                  ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ  (Business  Model)  หลกัการเกี�ยวกบัวิธีการคาํนวณ

                  การดอ้ยค่าของเครื�องมือทางการเงิน    โดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น      และหลกัการ

                  มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี� มีผลบงัคบัใช ้จะทาํใหเ้กี�ยวกบัการบญัชีป้องกนัความเสี�ยง รวมถึงการแสดง

                  รายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน และเมื�อมาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และ

                  แนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัที�มีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป

       ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทั  และบริษทัยอ่ย อยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบต่องบการเงินของมาตรฐาน

                  การทางการเงินที�จะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคตที�กล่าวขา้งตน้

    (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ       (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

                       (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )          (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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3.   นโยบายบัญชีที�สําคัญ

3.1  การรับรู้รายได้

       3.1.1  รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์

                บริษทัฯ รับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้ (อาคารชุดและบา้นพร้อมที�ดิน)เมื�องานก่อสร้างเสร็จตามสัญญา  และไดมี้การ

       โอนความเสี�ยงและผลอบแทนที�มีนยัสาํคญัของความเป็นเจา้ของใหก้บัผูซื้�อแลว้     โดยกิจการไม่เกี�ยวขอ้งในการบริหาร

       หรือควบคุมสินคา้ที�ขายไปแลว้ทั�งทางตรงและทางออ้ม  ซึ� งมูลค่าที�รับรู้รายไดแ้ละตน้ทุนที�เกิดขึ�นเนื�องมาจากรายการนั�น 

       สามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ โดยมีการโอนกรรมสิทธิ� ใหผู้ซื้�อครบถว้นแลว้

       3.1.2 รายไดจ้ากการใหเ้ช่า

                รายไดค่้าเช่ารับรู้รายไดต้ามระยะเวลาของสัญญาเช่า ตามอตัราที�ระบุในสัญญา

       3.1.3  รายไดจ้ากการใหบ้ริการ

                รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้รายไดเ้มื�อใหบ้ริการเสร็จสิ�นและเป็นไปตามสัญญาการใหบ้ริการ

       3.1.4  รายไดจ้ากการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า

                รายไดจ้ากการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้ารับรู้รายไดเ้มื�อมีการจ่ายกระแสไฟฟ้า ซึ� งคาํนวณตามอตัราที�กาํหนดในสัญญา

       ซื�อขายไฟฟ้า

       3.1.5 ดอกเบี�ยรับ

                รายไดด้อกเบี�ย รับรู้ตามเกณฑส์ัดส่วนของเวลาโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริงของสินทรัพย์

       3.1.6  รายไดอื้�นและค่าใชจ้่ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง

3.2  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

       เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทที�มีสภาพคล่องสูง และพร้อมที�

จะเปลี�ยนเป็นเงินสดที�แน่นอนเมื�อครบกาํหนด ซึ� งมีความเสี�ยงในการเปลี�ยนแปลงมูลค่านอ้ย

3.3  เงินลงทุนชั�วคราว

       เงินลงทุนชั�วคราว ประกอบดว้ย เงินฝากประจาํที�ครบกาํหนดไม่เกิน 1 ปี โดยแสดงตามมูลค่ายติุธรรม

3.4  ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น

       ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น แสดงตามมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ

       บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณที�อาจเกิดขึ�นจากการเก็บเงินจากลูกหนี�

ไม่ได ้ซึ� งโดยทั�วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และการวิเคราะห์อายลุูกหนี�คงคา้ง รวมถึงแนวโนม้ที�จะไดรั้บชาํระ

หนี�จากลูกหนี�โดยพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

3.5  ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื�อขาย

       ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื�อขาย แสดงในราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ  แลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่ 

       ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื�อขาย  ประกอบดว้ย  ตน้ทุนที�ดิน  ค่าก่อสร้าง  และค่าใชจ้่ายโดยตรงกบัการ

พฒันาโครงการ   ซึ� งรวมทั�งดอกเบี�ยเงินกูย้มืที�เกี�ยวขอ้งกนั   ซึ� งจะหยดุบนัทึกดอกเบี�ยจ่ายเขา้มาเป็นตน้ทุน   เมื�องานก่อสร้าง

แลว้เสร็จหรือโครงการหยดุพฒันา

       บริษทัฯ บนัทึกตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์ป็นตน้ทุนขายเมื�อมีการโอนกรรมสิทธิ� ใหก้บัผูซื้�อแลว้

    (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ       (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

                       (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )          (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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3.6  เงินลงทุน

       3.6.1  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

                  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษทั บนัทึกบญัชีตามราคาทุน การดอ้ยค่าของ

       เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจะบนัทึกเป็นค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน เมื�อมีสิ�งบ่งชี� ถึงการดอ้ยค่า ( ถา้มี )

       3.6.2  เงินลงทุนระยะยาวอื�น

                  เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด ซึ� งบริษทัฯ ถือเป็นเงินลงทุนทั�วไป แสดงดว้ยราคาทุน 

       ปรับลดดว้ยค่าเผื�อการดอ้ยค่า(ถา้มี)

3.7  อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน

       อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ซึ� งหมายถึง อสังหาริมทรัพยที์�ถือครองเพื�อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากการเพิ�มขึ�น

ของมูลค่าของสินทรัพยห์รือทั�งสองอยา่ง  ซึ� งแสดงไวใ้นราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

       ราคาทุนไดร้วมตน้ทุนประมาณการเบื�องตน้สาํหรับการรื�อถอน   การขนยา้ยและการบูรณะสถานที�ตั�งของสินทรัพย ์ซึ� งเป็น

ภาระผกูพนัของกิจการ  และกิจการจะทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์มูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเสื�อมราคาอยา่งนอ้ยที�สุดทุก

สิ�นรอบบญัชีค่าเสื�อมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงในอตัราดงันี�

จาํนวนปี

อาคารชุด 30

3.8  ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

       ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  แสดงมูลค่าตามราคาทุน  ซึ� งคาํนวณจากราคาซื�อสินทรัพยท์ั�งที�เป็นเงินสดและจาํนวนเทียบเท่าเงินสด 

ในการทาํใหสิ้นทรัพยน์ั�นอยูใ่นสถานที�หรือสภาพที�พร้อมที�จะใชง้านตามวตัถุประสงค ์

     อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสม และค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (ถา้มี ) 

     บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยคิดค่าเสื�อมราคาอาคารและอุปกรณ์ โดยเส้นตรงตามช่วงอายกุารใชง้านโดยพิจารณาแต่ละส่วนแยก

ต่างหากจากกนั เมื�อแต่ละส่วนประกอบนั�นมีสาระสาํคญัและมีอายกุารใชง้านต่างกนั อายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพย์

มีดงันี�

จาํนวนปี

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20

อุปกรณ์ 5

เครื�องตกแต่ง ติดตั�งและอุปกรณ์สาํนกังาน 3-5

ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบติดต่อสื�อสาร 5

ยานพาหนะ 5

ระบบและอุปกรณ์โครงการพลงังานแสงอาทิตย์ 21

       รายจ่ายเกี�ยวกบัการต่อเติม  การต่ออาย ุหรือการปรับปรุงถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์ ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบาํรุงรักษา

รับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในรอบระยะเวลาบญัชีที�เกิดขึ�น

    (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ       (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

                       (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )        (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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3.9  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น

       บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัอยา่งมีระบบ โดยวิธีเส้นตรงตลอด

อายกุารใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั�น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมื�อมีขอ้บ่งชี�วา่สินทรัพย์

นั�นเกิดการดอ้ยค่า

       สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดั มีดงันี�

จาํนวนปี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3

ตน้ทุนส่วนต่อขยายโรงไฟฟ้า 24

       ตน้ทุนส่วนต่อขยายโรงไฟฟ้าเป็นค่าใชจ้่ายส่วนเพิ�มที�เกี�ยวขอ้งกบัการผลิตไฟฟ้า บนัทึกดว้ยราคาทุน ตดัจาํหน่ายโดยวิธี

เส้นตรง ตามระยะเวลาที�ใหป้ระโยชน์

3.10  ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์

       ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพยป์ระกอบดว้ย  ที�ดิน  ค่าถมที�  ค่าออกแบบ  ค่าสาธาณูปโภค  ค่าก่อสร้าง  ตน้ทุนการกูย้มืและ

ค่าใชจ้่ายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง

       ในการคาํนวณหาตน้ทุนหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั  บริษทัฯ   ไดแ้บ่งสรรตน้ทุนการพฒันาทั�งหมดที�คาดวา่จะเกิดขึ�น

(โดยคาํนึงถึงตน้ทุนที�เกิดขึ�นจริงดว้ย ) ตามเกณฑพ์ื�นที�  และตามเกณฑร์าคาขาย 

       ค่าใชจ้่ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการขาย เช่นภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ�  บนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายเมื�อมีการขาย

3.11  การดอ้ยค่าของสินทรัพย์

       บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยอ์ยา่งสมํ�าเสมอ หากมีขอ้บ่งชี�วา่มีการดอ้ยค่า บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย

จะประมาณมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์ หากราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน  บริษทัฯ

และบริษทัยอ่ยปรับปรุงลดมูลค่าของสินทรัพยน์ั�นลดลงใหเ้ท่ากบัมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน   และรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ของสินทรัพยใ์นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น   มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์ หมายถึงราคา

ขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั�นแลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่

3.12  สัญญาเช่า

        การเช่าทรัพยสิ์น ซึ� งพิจารณาวา่ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทั�งหมดไดโ้อนกบัผูเ้ช่าถือวา่สัญญาเช่าที�ดิน

และอุปกรณ์เป็นสัญญาเช่าการเงิน    สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกมูลค่าของสินทรัพยเ์ป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่ายติุธรรมสุทธิของ

สินทรัพยที์�เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่อยา่งใดจะตํ�ากวา่    โดยจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่าย

จะแบ่งเป็นส่วนของหนี� สินและค่าใชจ้่ายทางการเงินเพื�อใหจ้าํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายในแต่ละงวดมีจาํนวนคงที�   ค่าเช่าซึ� งตอ้งจ่ายตาม

ภาระผกูพนัหกักบัค่าใชจ้่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนี� สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน ส่วนดอกเบี�ยจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จตลอดอายขุองสัญญาเช่า   สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงิน     จะคิดค่าเสื�อมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยน์ั�น

การเช่าสินทรัพยโ์ดยที�ความเสี�ยงและผลลตอบแทนของความเป็นเจา้ของตกอยูก่บัผูใ้หเ้ช่า จะถูกจดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน การ

ชาํระเงินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงาน  จะถูกบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ    โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า

ค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ�นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายกุารเช่า   เช่น  เบี�ยปรับที�ตอ้งจ่ายใหผู้ใ้หเ้ช่า  จะถูกบนัทึกเป็น

ค่าใชจ้่ายในรอบระยะเวลาบญัชีที�มีการยกเลิกสัญญา

    (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ       (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

                       (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )        (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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3.13  กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ และผลประโยชน์พนกังาน

        3.13.1  กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพพนกังาน

 บริษทัฯ จดัใหมี้กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ ซึ� งเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที�ไดก้าํหนดการจ่ายสมทบไวแ้ลว้

        สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์องบริษทั และไดรั้บการบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก

        กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนกังานและเงินสมทบจากบริษทั เงินจ่ายสมทบกองทุนสาํรอง

        เลี�ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เกิดรายการนั�น

        3.13.2  ผลประโยชน์ของพนกังาน

 บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยมีภาระสาํหรับเงินชดเชยที�ตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื�อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน  

        ซึ� งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน

  บริษทัฯ  คาํนวณหนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน    โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�

        ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method ) ซึ� งคาํนวณโดยผูเ้ชี�ยวชาญตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

  บริษทัฯ รับรู้หนี� สินดงักล่าวดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั ณ วนัที�ในรายงาน   ซึ� งปรับปรุงดว้ยกาํไรขาดทุนจาก

        การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัและตน้ทุนบริการในอดีต   ผลกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

        คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

  เมื�อวนัที� 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติ (สนช.) ไดมี้มติผา่นร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่

        ซึ� งไดก้าํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ�มเติมกรณีเลิกจา้ง  สาํหรับลูกจา้งที�ทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ�นไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชย

        ไม่นอ้ยกวา่อตัราสุดทา้ย 400 วนั   อยา่งไรก็ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ดงักล่าวอยูร่ะหวา่งรอประกาศใน

        ราชกิจจานุเบกษา ดงันั�นบริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยจะบนัทึกผลกระทบจากพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ เมื�อมีผล

        บงัคบัใชต้ามกฎหมาย

3.14  กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน

         กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน    คาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรับปีดว้ยจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของหุน้สามญั

ระหวา่งปี

3.15  กาํไรต่อหุน้ปรับลด

         กาํไรต่อหุน้ปรับลด   คาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสาํหรับปีดว้ยผลรวมของจาํนวนหุน้สามญั   ณ   วนัสิ�นปีกบัจาํนวนหุน้

สามญัที�บริษทัฯ ตอ้งออกเพื�อแปลงหน้สามญัเทียบเท่า (ใบสาํคญัแสดงสิทธิ) ทั�งสิ�นใหเ้ป็นหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั 

ตามระยะเวลาที�สมมติวา่มีการแปลงหุน้เกิดขึ�น ณ วนัที� ออกหุน้สามญัเทียบเท่า

         ในการคาํนวณจาํนวนหุน้สามญัที�เพิ�มขึ�นหากมีการใชสิ้ทธิ บริษทัฯ คาํนวณวา่หากนาํเงินที�ไดรั้บจากการใชสิ้ทธิจากใบสาํคญั

แสดงสิทธิที�เหลืออยูด่งักล่าวมาซื�อหุน้สามญักลบัคืนในราคาตลาดถวัเฉลี�ยของงวดเพื�อกาํหนดจาํนวนหุน้สามญัที�ตอ้งออกเพิ�มแลว้

นาํจาํนวนหุน้สามญัส่วนเพิ�มดงักล่าวมารวมกบัหุน้สามญัที�มีอยู ่    ทั�งนี� ไม่มีการปรับปรุงใดๆในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

    (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ       (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

                       (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )        (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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3.16  ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้

        รายจ่ายเกี�ยวกบัภาษีในรอบระยะเวลาบญัชีประกอบดว้ยภาษีเงินไดปี้ปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อตดับญัชี

        3.16.1  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลงวดปัจจุบนั

  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลที�ตอ้งจ่ายในแต่ละงวดเป็นค่าใชจ้่ายทั�งหมดในงวดนั�น และคาํนวณ

        ภาษีเงินไดต้ามที�กาํหนดไวใ้นประมวลรัษฎากร

        3.16.2  ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี

  บริษทัฯ      และบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อตดับญัชีของผลต่างชั�วคราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

         หนี� สิน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินนั�น  โดยใชอ้ตัราภาษีที�มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�น

         รอบระยะเวลารายงาน

  บริษทัฯ    และบริษทัยอ่ยรับรู้หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวที�ตอ้งเสียภาษีทุกรายการ  แต่

         รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษี รวมทั�งผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวน

         เท่าที�มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่    ที�บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใชป้ระโยชน์จากผล

         แตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษี และผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชน้ั�น

  บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตกับญัชีทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลา

         รายงานและจะปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวหากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไรทาง

         ภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั�งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์

  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีที�เกิดขึ�นเกี�ยวขอ้ง

         กบัรายการที�ไดบ้นัทึกโยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้

3.17  บุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

          บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูกควมคุมโดยบริษทัฯ 

ไม่วา่จะเป็นโดยตรงหรือทางออ้ม หรือยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ

          นอกจากนี�บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  ยงัหมายถึง บริษทัร่วมและบุคคลซึ� งมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษทัฯ  

ผูบ้ริหารคนสาํคญั  กรรมการหรือพนกังานของบริษทั   ที�มีอาํนาจในการวางแผนและกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั

3.18  รายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศ

         รายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศ  แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน  ณ  วนัที�เกิดรายการยอดคงเหลือของ

สินทรัพยแ์ละหนิ�สินที�เป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ในรายงานแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน

ณ วนัที� กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

    (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ       (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

                       (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )          (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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3.19 ส่วนงานดาํเนินงาน

          ผลการดาํเนินงานของส่วนงานที�รายงานต่อคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน)

และแสดงถึงรายการที�เกิดขึ�นจากส่วนงานดาํเนินงานนั�นโดยตรงรวมถึงรายการที�ไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล

3.20 ประมาณการทางบญัชี

          ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชป้ระมาณการรายการบญัชีบางรายการ ซึ� งมีผล

กระทบต่อจาํนวนเงินที�แสดงในงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน   ดว้ยเหตุนี�ผลที�เกิดขึ�นจริงในภายหลงั  จึงแตกต่างไป

จากจาํนวนที�ประมาณไว้

          ประมาณการและขอ้สมมติฐานที�อาจมีความเสี�ยงต่อการปรับปรุงบญัชีในปีถดัไปต่อมูลค่าสินทรัพยย์กไป ณ วนัที�ในงบแสดง

ฐานะการเงินไดแ้ก่   สาํรองผลประโยชน์ของพนกังาน   เป็นมูลค่าที�ประมาณการโดยผูเ้ชี�ยวชาญ    ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

และผูบ้ริหารใหก้ารรับรองการประมาณการในเรื�องนี�ค่อนขา้งมีความไม่แน่นอน  อนัเนื�องมาจากลกัษณะของโครงการที�มีระยะเวลา

ยาว (หมายเหตุ 3.13.2) การประมาณการในเรื�องอื�น ๆ ไดถู้กเปิดเผยในแต่ละส่วนที�เกี�ยวขอ้งของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี�

3.21  ประมาณการหนี� สิน

          บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหนี� สินและค่าใชจ้่ายไวใ้นงบการเงิน   เมื�อบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนั

ตามกฎหมายหรือเป็นภาระผกูพนัที�ค่อนขา้งแน่นอนที�มีผลสืบเนื�องจากเหตุการณ์ในอดีต  ซึ� งอาจทาํใหบ้ริษทัฯ และบริษทัยอ่ยตอ้ง

ชาํระหรือชดใชต้ามภาระผกูพนันั�น   และจาํนวนที�ตอ้งชดใชด้งักล่าวสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล สินทรัพยที์�อาจเกิดขึ�น

จะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหาก    เมื�อมีปัจจยัสนบัสนุนวา่จะไดรั้บคืนแน่นอน   บริษทัฯ  จะรับรู้รายจ่ายไดรั้บคืนเป็นสินทรัพย์

แยกต่างหากแต่ตอ้งไม่เกินจาํนวนประมาณการหนี� สินที�เกี�ยวขอ้ง

4.  การเปิดเผยข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบักระแสเงินสด

4.1  การลงทุนซื�อหุน้สามญัของบริษทัยอ่ยทางออ้ม

       ในปี 2561 บริษทัยอ่ยไดล้งทุนเพิ�มในบริษทั 2  แห่ง คือ บริษทั  เอสเค  วนั  เพาเวอร์ จาํกดั และ บริษทั เวนตุส โซลาร์ จาํกดั

ในสัดส่วนร้อยละ  29.40 และ ร้อยละ 49 ตามลาํดบั  เนื�องจากบริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยสามารถสั�งการกิจกรรมที�สาํคญัในบริษทั

ดงักล่าวได ้ จึงไดน้าํงบการเงินของบริษทัยอ่ยทางออ้ม เขา้มารวมในงบการเงินรวมตั�งแต่วนัที�มีอาํนาจควบคุม ดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ของสินทรัพยแ์ละหนี� สินในแต่ละรายการ     ส่วนเกินของราคาเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยที�สูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ

ของบริษทัยอ่ยณ วนัที�ลงทุน จาํนวน 0.79 ลา้นบาท และ จาํนวน 27.68 ลา้นบาท ตามลาํดบั จะแสดงเป็นส่วนหนึ�งของสินทรัพย์

สุทธิที�ระบุไดใ้นงบการเงินรวม ซึ� งมีรายละเอียดของกระแสเงินสดจ่ายซื�อสุทธิ ดงันี�

    (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ      (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

                       (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )          (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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(หน่วย : บาท)

บจ.เอสเค วัน เพาเวอร์ บจ.เวนตุส โซลาร์ งบการเงินรวม

        เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 123,457.63 253,265.52 376,723.15

        ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 37,866,079.50 23,916,130.22 61,782,209.72

        ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 301,765,448.60 208,733,000.00 510,498,448.60

        ตน้ทุนส่วนต่อขยายโรงไฟฟ้า 0.00 36,086,138.45 36,086,138.45

        เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น (193,144,824.19) (965,923.54) (194,110,747.73)

        เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการและบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั (45,909,584.47) (198,500,000.00) (244,409,584.47)

       มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิก่อนส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 100,700,577.07 69,522,610.65 170,223,187.72

       ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (71,094,607.41) (35,456,809.52) (106,551,416.93)

       มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิที�ไดรั้บ 29,605,969.66 34,065,801.13 63,671,770.79

       ส่วนเกินจากราคาซื�อสูงกวา่มูลค่าตามบญัชี 794,030.34 27,683,898.87 28,477,929.21

       หกั  เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ที�จ่ายไปในปี 2560 (9,820,000.00) 0.00 (9,820,000.00)

       เงินสดจ่ายซื�อบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดที�มีอยูเ่ดิมในบริษทัยอ่ย 20,580,000.00 61,749,700.00 82,329,700.00

4.2  รายการที�ไม่เป็นตวัเงินที�มีสาระสาํคญั

       4.2.1 ในงบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยไดโ้อนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้จาํนวน 19 ลา้นบาท ไปเป็น

เงินลงทุนในบริษทัอื�น จาํนวน  9.82 ลา้นบาท และเงินใหกู้ย้มืระยะยาวอื�น จาํนวน 9.18 ลา้นบาท

       4.2.2 ในงบการเงินเฉพาะ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 สินทรัพยถ์าวรเพิ�มขึ�น จาํนวน 38.74 ลา้นบาท เกิดจากการหกัหนี�

ที�บริษทัยอ่ยคา้งชาํระต่อบริษทั

5.   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560

       เงินสด 132,559.50 50,774.00 55,688.00 32,933.00 

       เงินฝากกระแสรายวนั 272,193.84 60,213.11 9,760.00 10,060.00 

       เงินฝากออมทรัพย์ 53,138,225.02 198,027,628.28 8,937,230.87 190,642,495.05 

       เงินฝากประจาํ 3 เดือน 13,181.32 14,920,108.18 0.00 0.00 

รวม 53,556,159.68 213,058,723.57 9,002,678.87 190,685,488.05 

    (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ      (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

                       (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )          (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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6.  ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560

       6.1  ลูกหนี�การคา้ 17,388,179.12 3,031,290.39 2,135,917.74 2,211,081.46 

       6.2  ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 46,029,630.87 9,343,807.54 8,359,181.25 5,610,645.98 

รวม 63,417,809.99 12,375,097.93 10,495,098.99 7,821,727.44 

6.1  ลูกหนี�การคา้  ประกอบดว้ย

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560

       ลูกหนี�การคา้ 47,296,180.26 33,517,203.33 31,353,918.88 29,429,082.60 

       หกั ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (29,908,001.14) (30,485,912.94) (29,218,001.14) (27,218,001.14)

ลูกหนี�การคา้ 17,388,179.12 3,031,290.39 2,135,917.74 2,211,081.46 

       ณ วนัที�  31  ธนัวาคม  2561 และ 2560  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีลูกหนี�การคา้แยกตามอายหุนี� ที�คา้งชาํระโดยนบัจากวนัที� 

ครบกาํหนดชาํระ ไดด้งันี�

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560

          ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 17,388,179.12 3,031,290.39 2,135,917.74 2,211,081.46 

          เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 12 เดือน 29,908,001.14 30,485,912.94 29,218,001.14 27,218,001.14 

รวม 47,296,180.26 33,517,203.33 31,353,918.88 29,429,082.60 

    (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ      (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

                       (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )          (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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6.2  ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น  ประกอบดว้ย

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560

       ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 1,031,383.16 887,294.94 599,382.20 846,570.54 

       ภาษีนิติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 979,027.33 566,296.00 544,354.13 477,743.78 

       ลูกหนี�กรมสรรพากร 43,467,294.47 0.00 6,860,750.76 3,918,041.51 

       อื�น ๆ 551,925.91 7,890,216.60 354,694.16 368,290.15 

46,029,630.87 9,343,807.54 8,359,181.25 5,610,645.98 

7.  ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�นกจิการที�เกี�ยวข้องกนั

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560

       ลูกหนี�การคา้ 0.00 0.00 915,067.79 100,000.00

       ลูกหนี� อื�น 2,454,627.21 0.00 3,282,370.62 83,868.34

รวม 2,454,627.21 0.00 4,197,438.41 183,868.34

       หกั ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 0.00 0.00 0.00 0.00

รวม 2,454,627.21 0.00 4,197,438.41 183,868.34

8.  เงินให้กู้ยืมระยะสั�น

(หน่วย : บาท)

2561 2560

          เงินใหกู้ย้มื 0.00 39,350,000.00

          ดอกเบี�ยคา้งรับที�ผดินดัชาํระ 0.00 1,757,667.82

รวม 0.00 41,107,667.82

          หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 0.00 (41,107,667.82)

รวม 0.00 0.00

       ในปี  2561  บริษทัฯ  ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ลูกหนี� ในบริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่มีความสามารถที�จะชาํระหนี�ไดเ้นื�องจากขาดทุน

เกินทุนและหยดุประกอบกิจการ จึงไดย้กหนี� ส่วนที�เหลือสุทธิหลงัจากบริษทัยอ่ยโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหนี� อื�นที�มีต่อบริษทัยอ่ย

มาชาํระหนี�บางส่วน จาํนวน 2 ลา้นบาท และนอกจากนี�บริษทัยงัไดข้ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักลาวทั�งหมดใหแ้ก่บุคคลภายนอก

จาํนวน 100,000 บาท (ตามหมายเหตุ 11 )

    (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

                       (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )          (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

งบการเงินเฉพาะกจิการ
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9.  ลูกหนี�เงินมัดจําและเงินประกนัโครงการ

(หน่วย : บาท)

2561 2560 2561 2560

          9.1  ลูกหนี� เงินมดัจาํค่าซื�อที�ดิน 46,000,000.00 46,000,000.00 46,000,000.00 46,000,000.00

          9.2  เงินประกนัเพื�อศึกษาโครงการ 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00

          9.3  เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ 0.00 19,000,000.00 0.00 0.00

รวม 81,000,000.00 100,000,000.00 81,000,000.00 81,000,000.00

          หกั    ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (81,000,000.00) (100,000,000.00) (81,000,000.00) (81,000,000.00)

          ลูกหนี� เงินมดัจาํและ

เงินประกนัโครงการ 0.00 0.00 0.00 0.00

9.1 ลูกหนี�เงินมัดจําค่าซื�อที�ดิน

       ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  บริษทัฯ มีลูกหนี� เงินมดัจาํ จาํนวน 46 ลา้นบาท  เป็นลูกหนี� ที�เกิดจากการโอนสิทธิ

เงินมดัจาํค่าที�ดินใหแ้ก่บริษทัแห่งหนึ�ง   ซึ� งครบกาํหนดชาํระในเดือนมิถุนายน  2558  บริษทัดงักล่าวไม่สามารถชาํระหนี�ได้

ตามกาํหนด  และไดมี้การเจรจากบับริษทัฯ    เพื�อขอเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขในการชาํระคืน   โดยจะผอ่นจ่ายเป็นงวดพร้อมทั�ง

ดอกเบี�ยตามที�ตกลงร่วมกนั จนถึงปัจจุบนับริษทัฯ  ยงัไม่ไดรั้บชาํระในปี 2558  บริษทัฯ จึงไดบ้นัทึกตั�งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ

ทั�งจาํนวนและในปี 2559 ไดฟ้้องร้องดาํเนินคดี ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล

9.2  เงินประกนัเพื�อศึกษาโครงการ

บริษัท

       เมื�อวนัที� 29  กรกฎาคม  2558  บริษทัฯ ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงกบัเจา้ของโครงการรายหนึ�งเพื�อศึกษาโครงการอาคารพกั

อาศยัใหเ้ช่า ที�จงัหวดัเชียงใหม่ และเมื�อวนัที� 3 สิงหาคม 2558 บริษทัฯไดจ้่ายเงินประกนัสาํหรับโครงการดงักล่าวจาํนวน 35 

ลา้นบาท  ซึ� งตามขอ้ตกลงหากบริษทัฯ  ไม่ประสงคจ์ะร่วมลงทุน  เจา้ของโครงการจะตอ้งคืนเงินประกนัทั�งหมด  ตามรายงาน

การประชุมคณะกรรมการบริษทั  เมื�อวนัที� 9 กมุภาพนัธ์ 2559  ที�ประชุมมีมติไม่ร่วมลงทุนในโครงการดงักล่าว และบริษทัฯ  

ไดฟ้้องร้องดาํเนินคดีเรียกคืนเงินประกนั   ณ   วนัที� 31 ธนัวาคม  2561  และ 2560  บริษทัฯ  จึงบนัทึกค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ

ทั�งจาํนวน ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล

บริษัทย่อยทางอ้อม

       เมื�อวนัที� 12 กรกฎาคม 2560  บริษทัยอ่ยทางออ้มไดจ้่ายเงินมดัจาํโครงการแก่บริษทัแห่งหนึ�งซึ� งเป็นผูรั้บสิทธิ� ในการขาย

กระแสไฟฟ้าจาํนวน 30 ลา้นบาท  สาํหรับซื�อโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั�งบนพื�นดิน  สาํหรับหน่วย

ราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร กาํลงัผลิต 5 เมกะวตัต ์และในปี 2561 บริษทัยอ่ยทางออ้มไดรั้บโอนโครงการดงักล่าวแลว้

และไดโ้อนเงินมดัจาํโครงการเป็นส่วนหนึ�งของมูลค่าทรัพยสิ์น

    (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

                       (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )          (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

งบการเงินเฉพาะกจิการ
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งบการเงินรวม



9.3  เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น

       ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัยอ่ยไดจ้่ายเงินล่วงหนา้ค่าหุน้ใหผู้ล้งทุนในโครงการพลงังาน 2 ราย จาํนวน 

61.75 ลา้นบาท และ จาํนวน 19.00 ลา้นบาท ตามลาํดบัโดยมีรายละเอียดดงันี�

       9.3.1  เมื�อวนัที� 11 มิถุนายน 2561 บริษทัยอ่ยไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลง 3 ฝ่าย เพื�อลงทุนในโครงการพลงังานแสงอาทิตยก์บั

บริษทั 2 แห่ง ซึ� งบริษทัยอ่ยไดจ้่ายเงินมดัจาํ เพื�อประกนัการชาํระค่าหุน้จาํนวน 61.75 ลา้นบาท และใหกู้ย้มือีกจาํนวน 38.25 

ลา้นบาท รวมทั�งสิ�นจาํนวน 100 ลา้นบาท โดยผูข้ายไดน้าํหุน้สามญัมาไวเ้ป็นหลกัประกนั เงินกูย้มืดงักล่าวไม่มีการคิดดอกเบี�ย

เมื�อวนัที�  20  กนัยายน  2561   บริษทัยอ่ยไดรั้บโอนหุน้จากผูเ้สนอขายและไดด้าํเนินการเพื�อใหมี้อาํนาจเขา้ไปบริหารงานใน

กิจการดงักล่าว ซึ� งเสร็จสิ�นในเดือนตุลาคม 2561 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯไดโ้อนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้เป็นเงินลงทุน

ในบริษทัยอ่ย (ตามหมายเหตุ 11) 

       9.3.2  ณ  วนัที�  31  ธนัวาคม  2560  บริษทัยอ่ยไดจ้่ายเงินล่วงหนา้ค่าหุน้กบัผูล้งทุนรายหนึ�งจาํนวน  19  ลา้นบาท  และได้

ยกเลิกการลงทุนพร้อมเรียกเงินคืน  เนื�องจากบริษทัยอ่ยไม่ไดรั้บเงินตามกาํหนดจึงไดต้ั�งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญทั�งจาํนวน  และ

ต่อมาที�ประชุมมีมติใหล้งทุนต่อเนื�องจากโครงการมีความกา้วหนา้ ในไตรมาส   1/2561  บริษทัยอ่ยจึงไดโ้อนเงินจ่ายล่วงหนา้

ค่าหุน้เป็นเงินลงทุนบางส่วนจาํนวน 9.82 ลา้นบาท และเงินใหกู้ย้มืจาํนวน 9.18 ลา้นบาท และไดก้ลบัรายการค่าเผื�อหนี�สงสัย

จะสูญออกทั�งจาํนวน

10.  ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื�อขาย

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560

       ตน้ทุนค่าที�ดิน 38,491,309.01 81,718,890.61 22,279,791.61 54,279,791.61

       ตน้ทุนอาคารและอื�นๆ 77,372,338.17 143,949,531.88 6,464,457.32 24,092,009.94

รวม 115,863,647.18 225,668,422.49 28,744,248.93 78,371,801.55

       หกั  ค่าเผื�อจากการลดมูลค่า (4,537,320.27) (13,846,304.99) (4,537,320.27) (13,846,304.99)

สุทธิ 111,326,326.91 211,822,117.50 24,206,928.66 64,525,496.56

    (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

                       (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )         (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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       การเปลี�ยนแปลงของตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์สาํหรับปี สิ�นสุดวนัที�  31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ดงันี�

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560

       คงเหลือ ณ วนัตน้ปี 211,822,117.50 324,153,397.22 64,525,496.56 143,751,612.42

       เพิ�มขึ�นระหวา่งปี 141,657.53 536,968.77 0.00 206,549.14

       ลดลงจากการขายหอ้งชุดระหวา่งปี (61,449,967.32) (34,582,852.09) (1,131,087.10) (1,147,268.60)

       โอนเป็นสินทรัพยใ์หเ้ช่า (48,496,465.52) (97,562,867.23) (47,009,437.73) (97,562,867.23)

       โอนเป็นสินคา้เพื�อการบริการ 0.00 0.00 (1,487,027.79) 0.00

       โอนกลบัค่าเผื�อจากการลดมูลค่า 0.00 5,275,322.63 0.00 5,275,322.63

       โอนกลบัค่าเผื�อจากการลดมูลค่า

               สินทรัพยใ์หเ้ช่า 9,308,984.72 14,002,148.20 9,308,984.72 14,002,148.20

       คงเหลือ ณ วนัสิ�นปี 111,326,326.91 211,822,117.50 24,206,928.66 64,525,496.56

      ในปี 2561 บริษทัฯ ไดน้าํโครงการอาคารชุดบางส่วนซึ� งมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 48.50 ลา้นบาท 

จากเดิม บริษทัฯ มีนโยบายที�จะขาย เปลี�ยนเป็นใหเ้ช่าแทน ดงันั�น บริษทัฯ จึงไดบ้นัทึกโอนตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์

เพื�อขายไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนจาํนวน  47.01 ลา้นบาท  ( ตามหมายเหตุ 15)  และ  ทรัพยสิ์นเพื�อใหบ้ริการ

จาํนวน  1.49 ลา้นบาท ( ตามหมายเหตุ 16 )

    (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

                       (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )         (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

       ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  บริษทัฯ มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ตามรายละเอียด ดงันี�

ทุนที�เรียกชําระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

2561 2560 2561 2560

พนับาท พนับาท ร้อยละ ร้อยละ

บริษทั กรีน พลสั แอสเซท จาํกดั 0.00 30,000.00 0.00 99.99

บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี� จาํกดั 86,000.00 35,000.00 99.99 99.99

บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ตี�  จาํกดั 125,000.00 150,000.00 99.99 99.99

บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั 145,000.00 145,000.00 99.99 99.99

(ถือหุ้นโดยบริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี� จาํกดั)

บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จาํกดั  100,000.00 0.00 29.40 0.00

บริษทั เวนตุส โซลาร์ จาํกดั  75,000.00 0.00 49.00 0.00

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน ค่าเผื�อการด้อยค่า ราคาทุนสุทธิ

2561 2560 2561 2560 2561 2560

บริษทั กรีน พลสั แอสเซท จาํกดั 0.00 29,999,960.00 0.00 (29,999,960.00) 0.00 0.00

บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี� จาํกดั 85,999,960.00 34,999,960.00 (11,523,994.64) (29,901,593.07) 74,475,965.36 5,098,366.93

บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ตี�  จาํกดั 135,000,000.00 160,000,000.00 0.00 0.00 135,000,000.00 160,000,000.00

บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั 14,499,800.00 14,499,800.00 0.00 0.00 14,499,800.00 14,499,800.00

รวม 235,499,760.00 239,499,720.00 (11,523,994.64) (59,901,553.07) 223,975,765.36 179,598,166.93

       ในปี  2561 บริษทัฯ ไดข้ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งหนึ�ง ซึ� งมีราคาทุนตามบญัชี 30 ลา้นบาท ให้แก่บุคคลภายนอก ในราคา 100,000.00 บาท

และบนัทึกตดัเงินลงทุนและค่าเผื�อการดอ้ยค่าเงินลงทุนออกจากบญัชี

       ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ ไดต้ั�งค่าเผื�อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยอีกแห่งหนึ�ง จาํนวน 11.52 ลา้นบาท และ จาํนวน 

29.90 ลา้นบาท ตามลาํดบั ที�มีผลประกอบการขาดทุนติดต่อกนัหลายปี

    (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

                (  นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากุล )                 (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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เงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม 

ในปี 2561   บริษทัยอ่ยทางออ้มไดล้งทุนในหุ้นสามญัของกิจการพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตยด์งันี�

11.1  เมื�อวนัที�  19  มีนาคม  2561  บริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาซื�อหุ้นกบัผูข้ายรายหนึ�ง  ซึ� งบริษทัฯ ไดจ้่ายเงินล่วงหนา้ค่าหุ้นไปในปี 2560 บางส่วน 

          บริษทัยอ่ยไดรั้บโอนหุ้นจากผูข้ายจาํนวน 294,000 หุ้น ดว้ยมูลค่าหุ้นจาํนวน 9.82 ลา้นบาท เงินจ่ายล่วงหนา้ที�เหลือจาํนวน 9.18 ลา้นบาท 

          ผูข้ายไดรั้บโอนสิทธิในการรับชาํระเงินตามสญัญาใชเ้งินจากบริษทัแห่ง   ณ   วนัที�  31  ธนัวาคม  2561   บริษทัยอ่ยไดจ้่ายชาํระค่าหุ้นส่วน

           ที�เหลือให้แก่บริษทัที�ออกหุ้นครบแลว้   โดยบริษทัยอ่ยมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนและมีอาํนาจควบคุมกิจกรรมสาํคญั     จึงถือวา่บริษทั

          ดงักล่าวเป็นบริษทัยอ่ย

11.2  เมื�อวนัที� 11 มิถุนายน 2561 บริษทัยอ่ยไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลง 3 ฝ่ายเพื�อลงทุนในโครงการพลงังานแสงอาทิตยก์บับริษทั 2 แห่ง ซึ�งบริษทัฯ 

          ไดจ่้ายเงินมดัจาํเพื�อประกนัการชาํระค่าหุ้นจาํนวน 61.75 ลา้นบาท และให้กูย้มือีก 38.25 ลา้นบาท รวมทั�งสิ�นจาํนวน  100  ลา้นบาท โดย

          เมื�อวนัที� 20 กนัยายน 2561 บริษทัฯไดรั้บการโอนหุ้น จาํนวน 61.75 ลา้นบาท บริษทัฯ จึงบนัทึกเงินจ่ายล่วงหนา้เป็นเงินลงทุน

12. เงินลงทุนระยะยาวอื�น

       ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนระยะอื�น ประกอบดว้ย เงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัอื�น ดงัต่อไปนี�

ทุนที�เรียกชําระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

2561 2560 2561 2560

พนับาท พนับาท ร้อยละ ร้อยละ

       บริษทั ภูเก็ตเพนนินซูลา จาํกดั 600,000.00         600,000.00         20.00                   20.00                   

       บริษทั ออร่า ดรีม จาํกดั 500,000.00         500,000.00         9.00                     9.00                     

(หน่วย : บาท)

                            งบการเงินรวม                             งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ราคาทุนเงินลงทุน :-

       บริษทั ภูเก็ตเพนนินซูลา จาํกดั 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00

       บริษทั ออร่า ดรีม จาํกดั 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00

รวม 185,000,000.00 185,000,000.00 185,000,000.00 185,000,000.00

       หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (152,915,000.00) (151,610,000.00) (152,915,000.00) (151,610,000.00)

       เงินลงทุนระยะยาวอื�น 32,085,000.00 33,390,000.00 32,085,000.00 33,390,000.00

    (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

                (  นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากุล )                 (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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13. ลูกหนี�ค่าสินทรัพย์ในบริษัทย่อย

(หน่วย : บาท)

  งบการเงินเฉพาะกจิการ

2561 2560

       ลูกหนี�ค่าสินทรัพยใ์นบริษทัยอ่ย 39,525,457.23 43,185,696.35 

       หกั ส่วนของลูกหนี�ค่าสินทรัพยใ์นบริษทัยอ่ยที�ครบกาํหนดรับชาํระภายใน 1 ปี 0.00 (1,474,302.89)

       หกั หนี�ค่าซื�อทรัพยสิ์น (39,525,457.23) 0.00 

รวม 0.00 41,711,393.46 

       เมื�อวนัที� 1 พฤศจิกายน 2561 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาซื�อทรัพยสิ์นกบับริษทัยอ่ย ตามหมายเหตุ 16 และไดน้าํค่าขายสินทรัพย์

ดงักล่าว มาหกักบัหนี� สินระยะยาวที�ยงัคา้งระหวา่งกนั จาํนวน 39.53 ลา้นบาท คงเหลือ จาํนวน 1.92 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดบ้นัทึก

เป็นเจา้หนี�ไวใ้นงบการเงิน

14. เงินให้กู้ยืมระยะยาว

(หน่วย : บาท)

2561 2560 2561 2560

14.1  เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 0.00 0.00 90,000,000.00 0.00

14.2  เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 68,850,300.00 0.00 208,000,000.00 0.00

14.3  เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอื�น 6,054,621.54 0.00 0.00 0.00

รวม 74,904,921.54 0.00 298,000,000.00 0.00

บริษทั

14.1 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย

       ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้ม 3 แห่งจาํนวน 13 ลา้นบาท  จาํนวน 

90  ลา้นบาท  และ  195  ลา้นบาท  ตามลาํดบั อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 4.5-5 ต่อปี โดยเงินกู ้13 ลา้นบาท กาํหนดชาํระคืนภายใน 

10 ปี นบัจากวนัที�ทาํสัญญา (วนัที� 19 มีนาคม 2561) ส่วนเงินกูจ้าํนวน 90 ลา้นบาท กาํหนดชาํระคืนทั�งหมดภายใน  3 ปี นบัจาก

วนัที�ในสัญญา  (วนัที�  20  มิถุนายน  2561)  และสาํหรับเงินกูจ้าํนวน 195 ลา้นบาทชาํระคืนทั�งหมดภายใน 10 ปี นบัจากวนัที�ใน

สัญญา ( วนัที� 20 กนัยายน 2561 )

    (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

                (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ )                 (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



14.2  เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั

บริษทัยอ่ย

      ณ  วนัที�  31  ธนัวาคม  2561  บริษทัยอ่ยมีเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 2  แห่ง  จาํนวนเงินรวม 68.85 ลา้นบาท โดย

แห่งที� 1 : ออกเป็นตั�วสัญญาใชเ้งินจาํนวน 2 ฉบบั รวม 30.60 ลา้นบาท อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 7 ต่อปี โดยฉบบัที� 1 จาํนวน 9.18  

ลา้นบาท ซึ� งไดรั้บการโอนสิทธิในตั�วสัญญาใชเ้งินจากบุคคลอื�น และฉบบัที� 2 จาํนวน 21.42 ลา้นบาท ครบกาํหนดเมื�อทวงถาม

หรือครบกาํหนดระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัที� 30 พฤศจิกายน 2560 และนบัจากวนัที� 19 มีนาคม 2561 ตามลาํดบั แลว้แต่อยา่งใด

จะถึงกาํหนดก่อน

แห่งที�  2 : เมื�อวนัที�  11  มิถุนายน  2561  บริษทัยอ่ยไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลง 3 ฝ่ายเพื�อลงทุนในโครงการพลงังานแสงอาทิตยก์บั

บริษทั 2 แห่ง ซึ� งบริษทัยอ่ยไดจ้่ายเงินมดัจาํเพื�อประกนัการชาํระค่าหุน้จาํนวน 61.75 ลา้นบาท และใหกู้ย้มือีก  จาํนวน  38.25 

ลา้นบาท อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 5 ต่อปี กาํหนดชาํระคืนกูภ้ายใน 2 ปี นบัจากวนัที�ทาํสัญญา (วนัที� 25 มิถุนายน 2561) รวมทั�งสิ�น

จาํนวน 100 ลา้นบาท เงินกูย้มืดงักล่าวคํ�าประกนัโดยจาํนวนหุน้บุริมสิทธิมูลค่า 38.20 ลา้นบาท ที�ผูกู้ถื้ออยูใ่นบริษทัผูใ้หกู้้

14.3  เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอื�น

          เมื�อวนัที�  10  เมษายน  2561  บริษทัยอ่ย  ไดท้าํสัญญาใหกู้ย้มืเงินกบัสหกรณ์แห่งหนึ�ง เพื�อซื�อที�ดินสาํหรับที�ตั�งโครงการ

พลงังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย ์โดยบริษทัยอ่ยไดรั้บโอนสิทธิ� เรียกร้องในลูกหนี� เงินกูย้มืดงักล่าว จากผูไ้ดรั้บสิทธิ� ใชที้�ดินรายเดิม 

โดยมีหนี�ตามบญัชีคงเหลือ  ณ  วนัที�ไดรั้บโอนจาํนวน  6.90  ลา้นบาท  ตามสัญญากาํหนดใหผู้กู้จ้่ายชาํระเป็นเวลา 60 เดือน 

ในอตัราเดือนละ  121,092.43 บาท

15. อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

และงบเฉพาะกจิการ

อาคารชุด

ราคาทุน :-

       ณ ตน้ปี 2560 0.00

       โอนเขา้มา 91,159,636.20

       ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 91,159,636.20

       โอนเขา้มา 47,009,437.73

       ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 138,169,073.93

    (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

                (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ )                 (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

และงบเฉพาะกจิการ

อาคารชุด

ค่าเสื�อมราคาสะสม :-

       ณ ตน้ปี 2560 0.00

       ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี (1,617,136.40)

       ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 (1,617,136.40)

       ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี (3,435,093.64)

       ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 (5,052,230.04)

ค่าเผื�อการด้อยค่าทรัพย์สิน :- 

       ณ ตน้ปี 2560 0.00

       (เพิ�ม) ลด (14,002,148.20)

       ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 (14,002,148.20)

       (เพิ�ม) ลด (8,430,693.73)

       ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 (22,432,841.93)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-

       ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 110,684,001.96

       ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 75,540,351.60

ค่าเสื�อมราคาที�อยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

       สาํหรับปี สิ�นสุดวนัที�  31 ธนัวาคม 2561 3,435,093.64

       สาํหรับปี สิ�นสุดวนัที�  31 ธนัวาคม 2560 1,617,136.40

    (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

                (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ )                 (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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16. ที�ดิน  อาคารและอุปกรณ์ 

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

อาคารและ เครื�องตกแต่งและ ระบบไฟฟ้า

ส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์สาํนกังาน ระบบติดต่อสื�อสาร 

และระบบปรับอากาศ

ราคาทุน :-

       ณ ตน้ปี 2560 12,000,000.00 28,385,630.00 5,618,159.70 8,467,981.57 443,386.50 0.00 2,698,000.00 0.00 57,613,157.77

       ซื�อเพิ�ม 2,000,000.00 18,302,068.47 334,993.84 0.00 236,470.00 54,355,517.89 0.00 0.00 75,229,050.20

       โอนเขา้มา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,877,090.65 6,877,090.65

       ขาย/ตดัจาํหน่าย 0.00 0.00 (417,627.57) (15,420.56) 0.00 0.00 0.00 0.00 (433,048.13)

       ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 14,000,000.00 46,687,698.47 5,535,525.97 8,452,561.01 679,856.50 54,355,517.89 2,698,000.00 6,877,090.65 139,286,250.49

       ซื�อเพิ�ม 9,375,394.47 5,471,296.15 3,600,094.77 630,142.42 0.00 561,921,284.44 0.00 190,848.50 581,189,060.75

       โอนเขา้มา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,487,027.79 1,487,027.79

       ขาย/ตดัจาํหน่าย 0.00 0.00 (379,616.62) (12,000.00) 0.00 (40,654,205.61) 0.00 0.00 (41,045,822.23)

       ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 23,375,394.47 52,158,994.62 8,756,004.12 9,070,703.43 679,856.50 575,622,596.72 2,698,000.00 8,554,966.94 680,916,516.80

ค่าเสื�อมราคาสะสม :-

       ณ ตน้ปี 2560 0.00 (1,971,506.85) (2,807,630.95) (8,448,632.07) (274,018.39) 0.00 (754,141.91) 0.00 (14,255,930.17)

       ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 0.00 (1,742,830.68) (1,010,095.35) (4,650.36) (127,532.89) (421,960.29) (536,643.29) (917,913.80) (4,761,626.66)

       โอนเขา้มา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

       ขาย/ตดัจาํหน่าย 0.00 0.00 330,840.37 13,569.42 0.00 0.00 0.00 0.00 344,409.79

       ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 0.00 (3,714,337.53) (3,486,885.93) (8,439,713.01) (401,551.28) (421,960.29) (1,290,785.20) (917,913.80) (18,673,147.04)

       ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี (100,158.82) (2,392,888.27) (1,025,707.86) (25,644.66) (135,971.31) (14,824,838.06) (539,600.00) (1,600,019.57) (20,644,828.55)

       โอนเขา้มา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

       ขาย/ตดัจาํหน่าย 0.00 0.00 365,428.61 11,999.00 0.00 1,919,884.22 0.00 0.00 2,297,311.83

       ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 (100,158.82) (6,107,225.80) (4,147,165.18) (8,453,358.67) (537,522.59) (13,326,914.13) (1,830,385.20) (2,517,933.37) (37,020,663.76)

มูลค่าสุทธิตามบญัชี :-

       ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 23,275,235.65 46,051,768.82 4,608,838.94 617,344.76 142,333.91 562,295,682.59 867,614.80 6,037,033.57 643,895,853.04

       ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 14,000,000.00 42,973,360.94 2,048,640.04 12,848.00 278,305.22 53,933,557.60 1,407,214.80 5,959,176.85 120,613,103.45

ค่าเสื�อมราคาที�อยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

       สาํหรับปี สิ�นสุดวนัที�  31 ธนัวาคม 2561 20,644,828.55

       สาํหรับปี สิ�นสุดวนัที�  31 ธนัวาคม 2560 4,761,626.66

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

           (  นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากุล )                 (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

รวมที�ดิน ยานพาหนะอุปกรณ์ สินทรัพยอื์�น

ระบบและอุปกรณ์

โครงการพลงังาน

แสงอาทิตย์
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16. ที�ดิน  อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อาคารและ เครื�องตกแต่งและ

ส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์สาํนกังาน

ราคาทุน :-

       ณ ตน้ปี 2560 12,000,000.00 28,385,630.00 4,946,113.00 8,427,791.01 443,386.50 0.00 2,698,000.00 0.00 56,900,920.51

       ซื�อเพิ�ม 2,000,000.00 18,302,068.47 276,138.74 0.00 236,470.00 0.00 0.00 0.00 20,814,677.21

       โอนเขา้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,877,090.65 6,877,090.65

       ขาย/ตดัจาํหน่าย 0.00 0.00 (300,421.49) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (300,421.49)

       ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 14,000,000.00 46,687,698.47 4,921,830.25 8,427,791.01 679,856.50 0.00 2,698,000.00 6,877,090.65 84,292,266.88

       ซื�อเพิ�ม 0.00 0.00 113,663.33 0.00 0.00 38,738,150.74 0.00 190,848.50 39,042,662.57

       โอนเขา้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,487,027.79 1,487,027.79

       ขาย/ตดัจาํหน่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

       ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 14,000,000.00 46,687,698.47 5,035,493.58 8,427,791.01 679,856.50 38,738,150.74 2,698,000.00 8,554,966.94 124,821,957.24

ค่าเสื�อมราคาสะสม :-

       ณ ตน้ปี 2560 0.00 (1,971,506.85) (2,402,988.63) (8,427,714.01) (274,018.39) 0.00 (754,141.91) 0.00 (13,830,369.79)

       ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 0.00 (1,742,830.68) (851,804.42) 0.00 (127,532.89) 0.00 (536,643.29) (917,913.80) (4,176,725.08)

       ขาย/ตดัจาํหน่าย 0.00 0.00 229,952.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229,952.39

       ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 0.00 (3,714,337.53) (3,024,840.66) (8,427,714.01) (401,551.28) 0.00 (1,290,785.20) (917,913.80) (17,777,142.48)

       ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 0.00 (2,334,384.94) (823,072.48) 0.00 (135,971.31) (320,842.86) (539,600.00) (1,600,019.57) (5,753,891.16)

       ขาย/ตดัจาํหน่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

       ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 0.00 (6,048,722.47) (3,847,913.14) (8,427,714.01) (537,522.59) (320,842.86) (1,830,385.20) (2,517,933.37) (23,531,033.64)

มูลค่าสุทธิตามบญัชี :-

       ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 14,000,000.00 40,638,976.00 1,187,580.44 77.00 142,333.91 38,417,307.88 867,614.80 6,037,033.57 101,290,923.60

       ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 14,000,000.00 42,973,360.94 1,896,989.59 77.00 278,305.22 0.00 1,407,214.80 5,959,176.85 66,515,124.40

ค่าเสื�อมราคาที�อยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

       สาํหรับปี สิ�นสุดวนัที�  31 ธนัวาคม 2561 5,753,891.16

       สาํหรับปี สิ�นสุดวนัที�  31 ธนัวาคม 2560 4,176,725.08

       ในเดือนพฤศจิกายน 2561 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาซื�อและรับโอนสิทธิในโครงการผลิตพลงังานจากแสงอาทิตย ์ซึ� งประกอบดว้ย ระบบและอุปกรณ์ในโครงการพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาทั�งหมดจากบริษทัยอ่ย ดว้ยมูลค่าตามบญัชี

จาํนวน 38.74 ลา้นบาท โดยไดรั้บโอน สิทธิจากการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที�ไดรั้บตามการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จากบริษทัยอ่ยจ่าย ซึ� งโอนกิจการดงักล่าวชาํระ ดว้ยการนาํหนี� สินที�มีระหวา่งกนัมาหกัหนี�  

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

              (  นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากุล )                 (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

รวมที�ดิน อุปกรณ์
ระบบไฟฟ้าและ

ระบบติดต่อสื�อสาร
ยานพาหนะ สินทรัพยอื์�น

โรงไฟฟ้าพลงัาน

แสงอาทิตย์



17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต้นทุนส่วนต่อขยาย รวม โปรแกรมคอมพิวเตอร์

       ราคาทุน :

ณ ตน้ปี 2560 115,765,037.00 0.00 115,765,037.00 115,765,037.00

ซื�อเพิ�ม 0.00 0.00 0.00 0.00

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 115,765,037.00 0.00 115,765,037.00 115,765,037.00

ซื�อเพิ�ม 41,730.00 36,545,055.00 36,586,785.00 41,730.00

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 115,806,767.00 36,545,055.00 152,351,822.00 115,806,767.00

       ค่าตัดจําหน่ายสะสม :

ณ ตน้ปี 2560 (96,352,328.88) 0.00 (96,352,328.88) (96,352,328.88)

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (27,446.86) 0.00 (27,446.86) (27,446.86)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 (96,379,775.74) 0.00 (96,379,775.74) (96,379,775.74)

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (33,818.14) (841,347.01) (875,165.15) (33,818.14)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 (96,413,593.88) (841,347.01) (97,254,940.89) (96,413,593.88)

       ค่าเผื�อการด้อยค่าของทรัพย์สิน :

ณ ตน้ปี 2560 (19,364,614.54) 0.00 (19,364,614.54) (19,364,614.54)

ซื�อเพิ�ม 0.00 0.00 0.00 0.00

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 (19,364,614.54) 0.00 (19,364,614.54) (19,364,614.54)

ซื�อเพิ�ม 0.00 0.00 0.00 0.00

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 (19,364,614.54) 0.00 (19,364,614.54) (19,364,614.54)

       มูลค่าสุทธิตามบัญชี :

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 28,558.58 35,703,707.99 35,732,266.57 28,558.58

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 20,646.72 0.00 20,646.72 20,646.72

       ค่าตัดจําหน่ายที�อยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาํหรับปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 875,165.15 33,818.14

สาํหรับปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 27,446.86 27,446.86

    (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

              (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ )                 (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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งบการเงินรวม



18. เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น

(หน่วย : บาท)

2561 2560 2561 2560

เจา้หนี�การคา้ 9,321.42 7,480.15 9,321.42 7,480.15 

เจา้หนี�หมุนเวียนอื�น

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 2,644,506.37 3,622,427.91 1,411,008.19 1,019,360.30 

     เงินประกนัผลงาน 5,772,571.36 5,950,332.58 5,019,260.00 5,118,477.50 

     อื�นๆ 6,058,926.57 3,246,531.53 5,553,184.87 2,539,401.97 

รวม 14,485,325.72 12,826,772.17 11,992,774.48 8,684,719.92 

19. เงินกู้ยืมระยะสั�น

(หน่วย : บาท)

2561 2560 2561 2560

เงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ย 300,000.00 0.00 18,000,000.00     0.00 

เงินกูย้มืจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00     0.00 

รวม 40,300,000.00 0.00 58,000,000.00     0.00 

    (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

              (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ )               (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษทั

       เมื�อวนัที� 19  กนัยายน 2561 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญากูย้มืเงินจากบริษทัยอ่ย จาํนวน 18 ลา้นบาท อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 4.5 ต่อปี

กาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบี�ย ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 6 เดือน นบัจากวนัที�ในสัญญา บริษทัฯมีดอกเบี�ยคา้งจ่าย 0.23 ลา้นบาท

       เมื�อวนัที� 19  กนัยายน 2561 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญากูย้มืเงินจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนัและจาํนวน 60 ลา้นบาท  อตัราดอกเบี�ย

ร้อยละ 4.5  ต่อปี ครบกาํหนดชาํระคืน 6  เดือนนบั จากวนักู้

บริษทัยอ่ยทางออ้ม

       บริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหนึ�งไดกู้ย้มืเงินจากผูถื้อหุน้รายหนึ�งจาํนวน 700,000 บาท อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 4.5  ต่อปี ในระหวา่งปี

ไดจ้ากคืนเงินตน้ จาํนวน 400,000 บาท ส่วนที�เหลือจาํนวน 300,000 บาท จ่ายชาํระเมื�อทวงถาม

20. หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน

       รายละเอียดเกี�ยวกบัสินทรัพยที์�เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน มีดงันี�

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ

2561 2560

ยานพาหนะ 2,698,000.00 2,698,000.00 

ค่าเสื�อมราคาสะสม (1,830,385.20) (1,290,785.20)

ราคาตามบญัชี-สุทธิ 867,614.80 1,407,214.80 

    (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

              (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ )               (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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จาํนวนขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายสาํหรับสัญญาเช่าการเงินขา้งตน้มีดงันี�

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ

2561 2560

ภายใน 1 ปี 365,820.00 365,820.00 

เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี 213,395.00 579,215.00 

รวม 579,215.00 945,035.00 

  หกั  ดอกเบี�ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน (23,848.33) (61,229.70)

รวม 555,366.67 883,805.30 

หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี�ยจ่ายในอนาคต  มีดงันี�

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ

2561 2560

       หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน 555,366.67 883,805.30 

       หกั  ส่วนของหนี� สินตามสัญญาเช่าการเงินที�ครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (345,545.77) (328,438.62)

       หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน 209,820.90 555,366.68 

21. เงินกู้ยืมระยะยาว

      เมื�อวนัที� 19 มีนาคม  2561 บริษทัยอ่ยทางออ้มไดท้าํสัญญากูย้มืเงินจากผูถื้อหุน้รายหนึ�ง  จาํนวน  12  ลา้นบาท  โดยคิดดอกเบี�ย

ในอตัราคงที�ร้อยละ 5 ต่อปี ไม่มีหลกัประกนัและมีกาํหนดการชาํระภายใน 10 ปี ในระหวา่งปีไดช้าํระแลว้จาํนวน 3 ลา้นบาท

22. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

2561

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 204,600,000.00

ค่าธรรมเนียมในการจดัการเงินกูย้มืรอตดัตามวิธีอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง (999,091.52)

หกั ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (16,052,745.17)

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 187,548,163.31

    (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

              (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ )               (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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บริษทัยอ่ยทางออ้ม

          เมื�อวนัที�  10  กรกฎาคม 2561 บริษทัยอ่ย ไดท้าํสัญญากูย้มืเงินจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ�ง วงเงิน 210 ลา้นบาท เพื�อ

นาํมาชาํระค่าซื�อโครงการพลงังานไฟฟ้าแสงอาทิตยจ์ากบริษทัแห่งหนึ�ง โดยเงินกูย้มืดงักล่าวมีค่าธรรมเนียมในการจดัการกูย้มื

อตัรา  0.5%  ของเงินกู ้ ดอกเบี�ยอตัราดอกเบี�ย 5 ปีแรก  คิดร้อยละ MLR-1.50 ต่อปี  ปีถดัไปคิดอกเบี�ยร้อยละ  MLR-1.25 ต่อปี 

กาํหนดใหช้าํระดอกเบี�ยทุกสิ�นเดือน สาํหรับเงินตน้กาํหนดใหช้าํระเป็นงวดรายเดือน จาํนวน 143 งวด เริ�มงวดแรก เดือนกนัยายน 

2561 ดว้ยจาํนวนเงินที�แตกต่างกนัโดย

งวดที�  1  ถึง   งวดที�  24 งวดละ  1.35  ลา้นบาท , งวดที� 25  ถึง  งวดที� 60 งวดละ 1.40 ลา้นบาท , งวดที� 61 ถึง งวดที� 108  งวดละ 

1.50  ลา้นบาท , งวดที� 109 ถึง งวดที� 142 งวดละ 1.50 ลา้นบาท และงวดที� 143 ชาํระส่วนที�เหลือทั�งหมด

           เงินกูย้มืดงักล่าวคํ�าประกนัโดยสิ�งปลูกสร้าง ชุดผลิตไฟฟ้าและอุปกรณ์ และสิทธิ� เหนือที�ดินในโครงการพลงังานแสงอาทิตย ์ 

เงินฝากธนาคาร และหุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิของบริษทัที�ถือโดยบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั

23. ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน

          บริษทัฯ   จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบาํเหน็จ    ตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 

พ.ศ.  2541  ในการใหผ้ลประโยชน์เมื�อเกษียณอาย ุ และผลประโยชน์ระยะยาวอื�นแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

2561 2560 2561 2560

ผลประโยชน์พนกังานตน้ปี 1,450,082.62 2,396,942.01 1,442,442.06 2,385,095.00 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 408,892.38 819,213.96 406,232.90 810,848.00 

ตน้ทุนดอกเบี�ย 37,893.12 55,401.00 37,636.40 54,936.00 

บวก   การเปลี�ยนแปลงประมาณการ

           ของนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 0.00 (1,680,848.35) 0.00 (1,667,810.94)

หกั ลดลงจากพนกังานลาออก (358,539.64) (140,626.00) (358,539.64) (140,626.00)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานที�บนัทึก

       ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน 1,538,328.48 1,450,082.62 1,527,771.72 1,442,442.06 

    (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

              (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ )               (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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ข้อสมมติฐานที�สําคัญในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัยประมาณการ รายการประเมินสรุปได้ดังนี�

2561 2560 2561 2560

อตัราคิดลด ( ร้อยละต่อปี) 2.81 2.81 3.36 3.36

อตัราการตาย

อตัราการเพิ�มขึ�นเงินเดือน ปี 2561 และ 2560 

         (ร้อยละต่อปี)

อายเุกษียณ

จาํนวนพนกังาน (คน) 40 40 2 2

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

         การเปลี�ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานที�เกี�ยวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�อาจเป็นไปไดอ้ยา่ง

สมเหตุสมผล ณ วนัที�รายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอื�นๆคงที� จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานที�กาํหนดไว้

เป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปนี�

(หน่วย : บาท)

2561 2560 2561 2560

อตัราคิดลด

(เปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ�นร้อยละ 0.50) (58,804.00) (58,804.00) (57,692.00) (57,692.00)

(เปลี�ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.50) 63,416.00 63,416.00 62,109.00 62,109.00

อตัราการขึ�นเงินเดือน

(เปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ�นร้อยละ 0.50) 0.00 0.00 0.00 0.00

(เปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ�นร้อยละ 1) 130,248.00 130,248.00 127,484.00 127,484.00

(เปลี�ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.50) 0.00 0.00 0.00 0.00

(เปลี�ยนแปลงลดลงร้อยละ 1) (114,230.00) (114,230.00) (112,183.00) (112,183.00)

อตัราการหมุนเวียน

(เปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ�นร้อยละ 0.50) 0.00 0.00 0.00 0.00

(เปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ�นร้อยละ 20) (96,681.00) (9,509.00) (95,846.00) (95,846.00)

(เปลี�ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.50) 0.00 0.00 0.00 0.00

(เปลี�ยนแปลงลดลงร้อยละ 20) 119,148.00 9,602.00 114,762.00 114,762.00

         ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.21.2 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะบนัทึกผลกระทบจากพระราชบญัญติั

คุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่เมื�อมีการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา  เมื�อมีผลบงัคบัใชบ้ริษทั  และบริษทัยอ่ยคาดวา่จะมีการ

ตั�งสาํรองผลประโยชน์พนกังานที�จะตอ้งจ่ายเพิ�มขึ�น เป็นจาํนวน 1.91 ลา้นบาท  (เฉพาะกิจการ จาํนวน  1.90 ลา้นบาท) 

    (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

              (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ )               (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

ตารางมรณะไทยปี 2560 และ 2551

60 ปี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

3 5
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บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย



24. รายการบัญชีกบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั

          บริษทัฯ มีรายการบญัชีกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอยา่งมีสาระสาํคญั  กิจการเหล่านี� เกี�ยวขอ้งกนัโดยการมีผูถื้อหุน้และ /หรือ

กรรมการกลุ่มเดียวกนั  สินทรัพย ์ หนี� สิน  รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของบริษทั  ส่วนหนึ�งเกิดจากรายการบญัชีที�เกี�ยวขอ้งกนั  ดงันั�น

งบการเงินไดร้วมผลของรายการดงักล่าว   โดยใชน้โยบายกาํหนดรายการที�เป็นปกติทางธุรกิจกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเช่นเดียว

กบัที�คิดกบัลูกคา้รายอื�น

ประเภท

บริษทั กรีน พลสั แอสเซท จาํกดั บริษทัยอ่ยและกรรมการร่วมกนั

บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี� จาํกดั บริษทัยอ่ยและกรรมการร่วมกนั

บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ตี�  จาํกดั บริษทัยอ่ยและกรรมการร่วมกนั

บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั บริษทัยอ่ยและกรรมการร่วมกนั

บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จาํกดั บริษทัยอ่ยทางออ้มและกรรมการร่วมกนั

บริษทั เมทลิงค ์อินโฟ จาํกดั ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิในบริษทัยอ่ยทางออ้ม

บริษทั เวนตุส โซลาร์ จาํกดั บริษทัยอ่ยทางออ้มและกรรมการร่วมกนั

บริษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิในบริษทัยอ่ยทางออ้ม

       (ไทยแลนด)์ จาํกดั

บริษทั นอร์ติส เอน็เนอร์ยี� จาํกดั ผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ยทางออ้ม

นายพิชิต   วิริยะเมตตากลุ ผูถื้อหุน้ใหญ่

          บริษทัฯ มีนโยบายการกาํหนดราคาดงันี�

นโยบายในการกาํหนดราคา

       รายไดค่้าเช่าและบริการ ใชร้าคาตามสัญญาที�ตกลงกนั

        เงินใหกู้ย้มื  อตัราร้อยละ 4.5-7 ต่อปี 

        เงินกูย้มื  อตัราร้อยละ 3-5 ต่อปี 

    (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ        (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

              (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ )                        (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

พลงัานหมุนเวียน,ลงทุนในกิจการอื�น

พลงังาน

ผลิตและจาํหน่าย

พลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

อสังหาริมทรัพย์
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กจิการที�เกี�ยวข้องกนั

ลกัษณะรายการค้า

ลกัษณะความสัมพันธ์

ผลิตและจาํหน่าย

พลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

ผลิตและจาํหน่าย

พลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

ผลิตและจาํหน่าย

พลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

อสังหาริมทรัพย์

ติดตั�งระบบ ผลิต และจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า

พลงังาน



          รายการบญัชีที�เป็นสาระสาํคญัระหวา่งบริษทัฯกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

2561 2560

ลูกหนี�การคา้

   บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ตี�  จาํกดั 100,000.00 100,000.00 

       รวม 100,000.00 100,000.00 

ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น

   บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี� จาํกดั 0.00 5,000.00 

   บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั 815,067.79 13,794.00 

       รวม 815,067.79 18,794.00 

หกั ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 0.00 0.00 

       สุทธิ 815,067.79 18,794.00 

เจา้หนี�การคา้

   บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี� จาํกดั 53,500.00 0.00 

   บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั 1,924,364.08 0.00 

       รวม 1,977,864.08 0.00 

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

31 ธันวาคม 2560 เพิ�มขึ�น ลดลง 31 ธันวาคม 2561

   บริษัท กรีน พลสั แอสเซท จํากดั

เงินใหกู้ย้มื 39,350,000.00 0.00 (39,350,000.00) 0.00 

ดอกเบี�ยคา้งรับ 1,757,667.82 0.00 (1,757,667.82) 0.00 

       รวม 41,107,667.82 0.00 (41,107,667.82) 0.00 

หกั ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญเงินใหกู้ย้มื

     ดอกเบี�ยคา้งรับจากบริษทัยอ่ย (41,107,667.82) 0.00 41,107,667.82 0.00 

       เงินใหกู้ย้มื 0.00 0.00 0.00 0.00 

    (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ        (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

              (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ )                        (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

31 ธันวาคม 2560 เพิ�มขึ�น ลดลง 31 ธันวาคม 2561

   บริษัท เอสเค วัน เพาเวอร์ จํากดั

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�น 0.00 18,000,000.00 (4,500,000.00) 13,500,000.00 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 0.00 

ดอกเบี�ยคา้งรับ 0.00 2,204,342.48 (2,184,000.01) 20,342.47 

       เงินใหกู้ย้มื 0.00 20,204,342.48 (6,684,000.01) 13,520,342.47 

   บริษัท เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี� จํากดั

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 0.00 90,000,000.00 0.00 90,000,000.00 

ดอกเบี�ยคา้งรับ 0.00 2,391,780.82 0.00 2,391,780.82 

       เงินใหกู้ย้มื 0.00 92,391,780.82 0.00 92,391,780.82 

   บริษัท เวนตุส โซลาร์ จํากดั

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 0.00 210,000,000.00 (15,000,000.00) 195,000,000.00 

ดอกเบี�ยคา้งรับ 0.00 2,486,280.82 (1,741,006.85) 745,273.97 

       เงินใหกู้ย้มื 0.00 212,486,280.82 (16,741,006.85) 195,745,273.97 

   บริษัท เจ.อ ีโซล่าร์ ลพบุรี จํากดั

ลูกหนี�ค่าสินทรัพยใ์นบริษทัยอ่ย 43,185,696.35 0.00 (43,185,696.35) 0.00 

ดอกเบี�ยคา้งรับ 65,074.34 1,739,659.88 (1,739,760.87) 64,973.35 

       รวม 43,250,770.69 1,739,659.88 (44,925,457.22) 64,973.35

   บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี� จํากดั

เงินกูย้มืระยะสั�น 0.00 43,000,000.00 (25,000,000.00) 18,000,000.00

ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 0.00 323,095.89 (94,520.55) 228,575.34

       รวม 0.00 43,323,095.89 (25,094,520.55) 18,228,575.34

   บริษัท เมทลงิค์ อนิโฟ จํากดั

เงินกูย้มืระยะยาว 9,180,000.00 21,420,000.00 0.00 30,600,000.00

ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 98,590.68 1,821,580.27 0.00 1,920,170.95

9,278,590.68 23,241,580.27 0.00 32,520,170.95

   บริษัท แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด์ ) จํากดั

เงินกูย้มืระยะยาว 0.00 38,250,300.00 0.00 38,250,300.00

ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 0.00 534,456.25 0.00 534,456.25

0.00 38,784,756.25 0.00 38,784,756.25

    (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ        (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

              (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ )                        (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

31 ธันวาคม 2560 เพิ�มขึ�น ลดลง 31 ธันวาคม 2561

   นายพิชิต   วิริยะเมตตากลุ

เงินกูย้มืระยะสั�น 0.00 60,000,000.00 (20,000,000.00) 40,000,000.00

ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 0.00 657,123.29 (495,616.44) 161,506.85

       รวม 0.00 60,657,123.29 (20,495,616.44) 40,161,506.85

          รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายกบักิจการและบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั มีสาระสาํคญัรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับปี สิ�นสุด

วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  มีดงันี�

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

2561 2560

   บริษัท เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี� จํากดั

รายได-้ค่าเช่า 234,000.00 240,000.00 

ค่าบริการ 100,000.00 0.00 

ดอกเบี�ยรับ 2,391,780.82 0.00 

   บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี� จํากดั

รายได-้ค่าเช่า 240,000.00 240,000.00 

รายได-้ค่าบริการ 1,121,495.28 1,775,700.93 

ดอกเบี�ยจ่าย 323,095.89 6,849.32 

เงินปันผลรับ 0.00 9,405,154.28 

   บริษัท เจ.อ ีโซล่าร์ ลพบุรี จํากดั

ซื�อทรัพยสิ์น 38,734,000.75       0.00 

รายได-้ค่าเช่า 600,000.00            120,000.00            

ดอกเบี�ยรับ 1,739,659.88         350,770.69            

   บริษัท เอสเค วัน เพาเวอร์ จํากดั

ดอกเบี�ยรับ 2,204,342.47         0.00 

   บริษัท เวนตุส โซลาร์ จํากดั

ดอกเบี�ยรับ 2,486,280.82         0.00 

   นายพิชิต   วิริยะเมตตากลุ

ดอกเบี�ยจ่าย 657,123.29            0.00 

    (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ        (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

              (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ )                        (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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25. ใบสําคัญแสดงสิทธิ

          ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560   บริษทัฯ  มีใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ออกใหเ้พื�อรองรับการเพิ�มทุนที�ไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุนไวใ้นปี 2558  

โดยมีใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิและยงัไม่หมดอาย ุคงเหลือ ประกอบดว้ย

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

2561 2560

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครั� งที� 4 0 165,974,332 

                        รวม 0 165,974,332 

ในปี 2561 มีการใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิในการซื�อหุน้สามญั โดยมีรายละเอียดการครบกาํหนด ดงันี�

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครั� งที� 4  สามารถใชสิ้ทธิไดโ้ดย  ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  1 หน่วย  สามารถใชสิ้ทธิซื�อหุน้สามญัได ้1 หุน้ ในราคา

หุน้ละ 1 บาท โดยมีอาย ุ 3 ปี ตั�งแต่วนัที� 19 มิถุนายน  2558 ถึงวนัที� 19 มิถุนายน 2561

26. กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั�นพื�นฐานและกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั�นพื�นฐานและกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด สาํหรับปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียด

ดงันี�

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560

กาํไร(ขาดทุน)ที�เป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั

    (ขั�นพื�นฐาน) (2,580,639.38) (56,512,733.76)     (11,193,517.76)     (42,857,510.08)     

จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั

    (ขั�นพื�นฐาน) 818,024,729         715,020,835         818,024,729         715,020,835         

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน (0.003) (0.079)                   (0.014)                   (0.060)                   

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ       (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

               (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )                       (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560

กาํไร(ขาดทุน)ที�เป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั

 (ปรับลดซี�งไม่แตกต่างจากขั�นพื�นฐาน) (2,580,639.38) (56,512,733.76)     (11,193,517.76)     (42,857,510.08)     

จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั

    (ขั�นพื�นฐาน) 818,024,729         715,020,835         818,024,729         715,020,835         

หุน้ที�เสมือนเพิ�มขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงสภาพ

     ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 53,142,121.46      53,142,121.46      53,142,121.46      53,142,121.46      

จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั 871,166,850.46    768,162,956.46    871,166,850.46    768,162,956.46    

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด (0.003) (0.074)                   (0.013)                   (0.056)                   

27.  ทุนจดทะเบียน

บริษัท

         ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ  ครั� งที� 8/2561 เมื�อวนัที�  21 มิถุนายน 2561  ที�ประชุมมีมติลดทุนและแกไ้ขเพิ�มเติม

หนงัสือบริคณห์สนธิใหทุ้นจดทะเบียนเป็น 818,024,729 บาท จาํนวน 818,024,729 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท โดยมีผูน้าํใบสาํคญั

แสดงสิทธิมาซื�อหุน้สามญัในไตรมาส 2/2561 จาํนวน 103.00 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดด้าํเนินการไปจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์  

เมื�อวนัที� 22 มิถุนายน  2561

บริษัทย่อย

แห่งที� 1

          ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้  ครั� งที� 2/2561 เมื�อวนัที� 19 เมษายน 2561  ที�ประชุมบริษทัยอ่ย มีมติเป็นเอกฉนัท์

ใหเ้พิ�มทุนจดทะเบียนจาก  135  ลา้นบาท  เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน  177  ลา้นบาท  (17,700,000 หุน้)  โดยออกหุน้สามญัใหม่ 

จาํนวน   4,200,000   หุน้   มูลค่าหุน้ละ  10  บาท     บริษทัฯ    ไดด้าํเนินการไปจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์    เมื�อวนัที�   30 

เมษายน 2561

          ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั� งที� 1/2561  เมื�อวนัที�  19  กมุภาพนัธ์ 2561  บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�งไดจ้ดทะเบียน

เพิ�มทุนโดยการออกหุน้สามญั จาํนวน 8.5 ลา้นหุน้  มูลค่าหุน้ละ  10  บาท  (จาํนวน 85 ลา้นบาท)  ทาํใหทุ้นจดทะเบียนเพิ�มเป็น 

จาํนวน 135 ลา้นบาท และนาํมติเพิ�มทุนไปจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื�อวนัที� 28 กมุภาพนัธ์ 2561 โดยไดเ้รียกชาํระ

ค่าหุน้เพิ�มทุนบางส่วนหุน้ละ   3  บาท     และนอกจากนี�ยงัไดเ้รียกชาํระค่าหุน้ของทุนจดทะเบียนเดิมใหเ้ตม็มูลค่าหุน้อีกจาํนวน 

15 ลา้นบาท (4 ลา้นหุน้ๆ ละ 3.75 บาท)

แห่งที� 2

          ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้  ครั� งที� 1/2561 เมื�อวนัที� 25 พฤษภาคม 2561  ที�ประชุมบริษทัยอ่ย มีมติเป็นเอกฉนัท์

ใหล้ดทุนจดทะเบียน จาํนวน  25,000  หุน้มูลค่าหุน้ละ  1,000  บาท  (25  ลา้นบาท)   หลงัจากลดทุนทาํใหทุ้นจดทะเบียนคงเหลือ

จาํนวนหุน้สามญัจาํนวน  125,000  หุน้  มูลค่าหุน้ละ   1,000   บาท   บริษทัฯ    ไดด้าํเนินการไปจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ 

เมื�อวนัที� 5 กรกฎาคม 2561

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ       (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

               (  นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากลุ  )                       (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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28. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน

          ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที�นาํเสนอนี�สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ที�ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บ

และสอบทานอยา่งสมํ�าเสมอ   เพื�อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  ทั�งนี�ผูมี้อาํนาจ

ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยคือ กรรมการผูจ้ดัการของบริษทั

          บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีรายไดห้ลกัจาก 3 ประเภทธุรกิจ โดยขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามประเภทธุรกิจ สาํหรับปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561

และ 2560  มีดงันี�

(หน่วย : ล้านบาท)

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

รายไดจ้ากการขายและบริการ 82.29 39.91 9.53 4.67 40.57 1.42 132.39 46.00 

กาํไร(ขาดทุน)ขั�นตน้ 20.84 5.32 (0.14) (0.30) 21.48 1.00 42.18 6.02 

รายไดอื้�น 11.31 7.06 

โอนกลบัจากการลดมูลค่าตน้ทุนอสงัหาริมทรัพย์ (0.61) 5.27 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (16.50) (5.18)

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (48.50) (49.47)

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน 0.00 (2.48)

หนี�สงสยัจะสูญ 19.00 (19.37)

ตน้ทุนทางการเงิน (4.83) (0.05)

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ (0.79) 0.00 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี 1.26 (58.20)

(หน่วย : ล้านบาท)

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1.34 1.38 10.99 5.27 1.55 0.00 13.88 6.65 

กาํไร(ขาดทุน)ขั�นตน้ 0.21 0.23 1.92 0.31 0.38 0.00 2.51 0.54 

รายไดอื้�น 13.40 17.14 

โอนกลบั(ขาดทุน)จากการดอ้ยค่าเงินลงทุน 18.38 0.00 

โอนกลบัจากการลดมูลค่าตน้ทุนอสงัหาริมทรัพย์ (0.61) 5.27 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (0.84) (0.88)

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (43.00) (44.05)

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน 0.00 (22.49)

หนี�สงสยัจะสูญ 0.00 0.00 

ตน้ทุนทางการเงิน (1.02) (0.05)

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี (11.19) (44.52)

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

            (   นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล   )             (       นายประทีป    อนนัตโชติ       )
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งบการเงนิรวม

ธุรกจิโครงการอสังหาริมทรัพย์ ธุรกจิให้เช่าและบริการ ธุรกจิผลติพลงังานจากแสงอาทิตย์ รวม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ธุรกจิโครงการอสังหาริมทรัพย์ ธุรกจิให้เช่าและบริการ ธุรกจิผลติพลงังานจากแสงอาทิตย์ รวม



      ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  บริษทัฯ ไดแ้สดงสินทรัพยจ์าํแนกตามส่วนงาน แยกตามประเภทธุรกิจ โดยที�รายละเอียด ดงันี�

(หน่วย : ล้านบาท)

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

สินทรัพยถ์าวร 45.06 53.91 0.00 0.00 634.53 66.70 679.59 120.61 

สินทรัพยถ์าวร-ใหเ้ช่า 0.00 0.00 110.68 75.54 0.00 0.00 110.68 75.54 

สินทรัพยอื์�น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340.50 471.60 

สินทรัพยร์วม 45.06 53.91 110.68 75.54 634.53 66.70 1,130.77 667.75 

(หน่วย : ล้านบาท)

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

สินทรัพยถ์าวร 45.01 47.52 0.00 0.00 56.28 19.00 101.29 66.52 

สินทรัพยถ์าวร-ใหเ้ช่า 0.00 0.00 110.68 75.54 0.00 0.00 110.68 75.54 

สินทรัพยอื์�น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 602.51 519.47 

สินทรัพยร์วม 45.01 47.52 110.68 75.54 56.28 19.00 814.48 661.53 

(ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

            (   นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล   )             (       นายประทีป    อนนัตโชติ       )

ธุรกจิโครงการอสังหาริมทรัพย์ ธุรกจิให้เช่าและบริการ ธุรกจิผลติพลงังานจากแสงอาทิตย์ รวม

งบการเงนิรวม

ธุรกจิโครงการอสังหาริมทรัพย์ ธุรกจิให้เช่าและบริการ ธุรกจิผลติพลงังานจากแสงอาทิตย์ รวม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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29. เครื�องมือทางการเงิน

นโยบายการบริหารความเสี�ยงทางการเงิน

         บริษทั และบริษทัยอ่ยมีความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี�ย และจากการที�คู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามสญัญา บริษทั 

และบริษทัยอ่ยไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื�อการเก็งกาํไรหรือเพื�อการคา้

ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี�ย

         บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มืและเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินในอตัราดอกเบี�ยลอยตวั ซึ�งอาจเปลี�ยนแปลงขึ�นลงตาม

สถาวะตลาดและอาจก่อให้เกิดความเสี�ยงอตัราดอกเบี�ยสูงขึ�น  ขอ้มูลเกี�ยวกบัอตัราดอกเบี�ยไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ  ขอ้ 23

ความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อ

         บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีความเสี�ยงดา้นการให้สินเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกบับริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั อยา่งไรก็ตาม เนื�องจากบริษทั 

และบริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มืเป็นอตัราดอกเบี�ยคงที� ดงันั�น บริษทัจึงไม่มีความเสี�ยงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบี�ยดงักล่าว

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี�สินทางการเงิน

         บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยใชว้ธีิและขอ้สมมุติฐานดงัต่อไปนี�  ในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน

            -  เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะยาว แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามจาํนวนเงินที�แสดงในงบแสดง

               ฐานะการเงิน

            -  ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น   แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามจาํนวนเงินที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

            -  เงินให้กูย้มื แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามจาํนวนเงินที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงินตามจาํนวนเงินที�แสดงใน

               งบแสดงฐานะการเงิน

            -  เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวยีนอื�น มูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ แสดงตามจาํนวนเงินที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

            -  เงินกูย้มืระยะสั�นและเงินกูย้มืระยะยาว  ซึ�งมีอตัราดอกเบี�ยลอยตวั  และบางส่วนมีอตัราดอกเบี�ยคงที�  ที�มีอตัราใกลเ้คียง

               กบัอตัราดอกเบี�ยในตลาดเงินปัจจุบนั ราคาตามบญัชีมีจาํนวนเท่ากบัมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ

30. การบริหารจัดการทุน

          วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที�สาํคญัของบริษทั  และบริษทัยอ่ย   คือการจดัให้มีซึ� งโครงสร้างทางการเงินที�เหมาะสม

และการดาํรงไวซึ้�งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเนื�อง

          ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561  และ 2560 บริษทั และบริษทัยอ่ย มีอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนสรุปไดด้งันี�

2560 2561 2560

อตัราส่วนหนี� สินต่อทุน                             0.03                             0.10                         0.02 

    (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ       (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

              (  นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากุล )                      (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

       งบการเงินรวม        งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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2561

                     0.32 



31. สิทธิประโยชน์จากการได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน

บริษัทย่อย

31.1 บริษทัและบริษทัยอ่ยทางออ้ม 2 แห่งไดรั้บสิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการส่งเสริม

การลงทุน ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์จาํนวน 3 ฉบบับโดยไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรดงันี�

         - ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเครื�องจกัรตามที�คณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

         - ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล       สาํหรับกาํไรสุทธิที�ไดรั้บจากการประกอบกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมเป็น

ระยะเวลา  8  ปี  นบัตั�งแต่วนัที�เริ�มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั�น   กรณีที�ประกอบกิจการขาดทุนในระหวา่งเวลา

ที�ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล กิจการจะไดรั้บอนุญาตให้นาํผลขาดทุนประจาํปีที�เกิดขึ�นในระหวา่งเวลานั�น ไปหกั

ออกจากกาํไรสุทธิที�เกิดขึ�นภายหลงัระยะเวลาที�ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล มีกาํหนดระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่

วนัพน้กาํหนดเวลานั�น

          ทั�งนี�  บริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงลงทุนอยา่งเคร่งครัด

          บริษทัฯ มีรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที�ไดรั้บจากการส่งเสริมการลงทุน สาํหรับปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 มีดงันี�  

มีรายละเอียดดงันี�

งบการเงินรวม (หน่วย : บาท)

2561

ที�ได้รับการส่งเสริม ที�ไม่ได้การรับส่งเสริม รวม

รายไดจ้ากการขายและบริการ 75,612,065.33 55,970,940.48 131,583,005.81

รายไดอื้�น 4,395.29 30,301,100.37 30,305,495.66

รวมรายได้ 75,616,460.62 86,272,040.85 161,888,501.47

ตน้ทุนขาย 31,903,861.10 58,909,691.28 90,813,552.38

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 4,162,213.51 60,039,509.04 64,201,722.55

ตน้ทุนทางการเงิน 10,783,290.90 (5,958,198.80) 4,825,092.10

รวมค่าใชจ้่าย 46,849,365.51 112,991,001.52 159,840,367.03

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 28,767,095.11 (26,718,960.67) 2,048,134.44

          เมื�อวนัที� 4 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัยอ่ยไดรั้บหนงัสือแจง้อนุมติัให้โอนกิจการพร้อมสิทธิประโยชน์จากการไดรั้บบตัร

ส่งเสริมการลงทุน  ให้แก่ผูรั้บโอน (บริษทัใหญ่) โดยไดรั้บการอนุมติัการโอนสิทธิดงักล่าวตั�งแต่วนัที� 21 มกราคม 2562

    (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ       (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

              (  นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากุล )                      (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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32. เหตุการณ์ภายหลังวันที�รอบระยะเวลารายงาน

บริษัทย่อย

ตามรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที� 2/2561 เมื�อวนัที� 4 ธนัวาคม 2561 ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทใ์ห้ลดทุน

จดทะเบียนจาก 125 ลา้นบาท ( 125,000 หุ้น ) เป็นทุนจดทะเบียน 45 ลา้นบาท ( 45,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 1,000 บาท ) โดยลดทุน

จดทะเบียน  จาํนวน  80  ลา้นบาท  (80,000 หุ้น)  บริษทัยอ่ยไดน้าํมติลดทุนไปจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้  เมื�อวนัที� 

8 มกราคม 2562

บริษัทย่อยทางอ้อม

เมื�อวนัที� 25 มกราคม 2562 บริษทัฯไดท้าํสญัญากูย้มืเงินจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ�ง วงเงิน 180 ลา้นบาท เพื�อนาํ

ไปใชส้นบัสนุนโครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด  5  เมกะวตัต ์ ประเภทโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั�งบนพื�นดิน 

โดยเงินกูย้มืดงักล่าวมีค่าธรรมเนียมในการจดัการกูย้มือตัรา 0.25  ของเงินกูแ้ละคิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ BBL's  MLR-2.15 

ต่อปี  ซึ� งในวนัทาํสญัญา BBL's  MLR เท่ากบัร้อยละ 6.25 ต่อปี กาํหนดให้ชาํระดอกเบี�ยทุกสิ�นเดือน สาํหรับเงินตน้กาํหนดให้

ชาํระภายใน 10 ปี นบัแต่วนัเบิกเงินกูค้รั� งแรกงวด (ณ วนัที�ในสญัญายงัไม่เบิกเงินกู)้ ให้จ่ายเงินตน้เป็นงวดรายเดือน จาํนวน 120 

งวด เริ�มงวดแรกในเดือนที�เบิกเงินกูโ้ดย งวดที� 1 ถึง งวดที� 119 งวดละ  1.84 ลา้นบาท  งวดที� 120 ชาํระส่วนที�เหลือทั�งหมด  

เงินกูย้มืดงักล่าวคํ�าประกนัโดยสิ�งปลูกสร้างชุดผลิตไฟฟ้าและอุปกรณ์ และสิทธิ� เหนือที�ดินในโครงการพลงังานแสงอาทิตย ์

(หมายเหตุ 6) หุ้นที�บริษทัออกและจาํหน่ายทั�งหมดจาํนวน 750,000 หุ้น   เงินฝากธนาคารและสิทธิในการรับเงินตามสญัญาซื�อขาย

ไฟฟ้าและคํ�าประกนัโดยบริษทัใหญ่

33. ภาระผูกพันและหนี�สินที�อาจเกิดขึ�นในภายหน้า

33.1 ณ  วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  มีภาระผกูพนัที�จะตอ้งจ่ายในอนาคตเกี�ยวกบัสญัญาเช่าและ 

บริการอื�น จาํนวนเงินรวม 9.5 ลา้นบาท และจาํนวน 1.45 ลา้นบาท ตามลาํดบั

33.2 บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย    ไดท้าํสญัญากบัคู่สญัญาหลายรายเกี�ยวกบัการไดม้าซึ�งสิทธิในการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตยด์งันี�

บริษทั

เมื�อวนัที� 23 สิงหาคม 2561 บริษทัฯไดท้าํขอ้ตกลง 3 ฝ่ายระหวา่งบริษทัฯ(ผูรั้บโอน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(คู่สญัญา) และ

บริษทัยอ่ย (ผูโ้อน) แกไ้ขเพิ�มเติมในสญัญาซื�อขายไฟฟ้าสาํหรับซื�อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยที์�ติดตั�งบนหลงัคา

เพื�อโอนสิทธิและหนา้ที�ตามสญัญาทั�งหมดให้แก่บริษทัฯ และเมื�อวนัที� 1 พฤศจิกายน 2561 บริษทัฯไดซื้�อสินทรัพยโ์ครงการระบบ

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยจ์ากบริษทัใหญ่ในราคาตามบญัชีสุทธิ   38.74  ลา้นบาท  ตามหมายเหตุ 16 เมื�อวนัที� 21 มกราคม 

2562 และไดรั้บการอนุมติัให้โอนสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการส่งเสริมการลงทุนให้แก่บริษทัใหญ่ ตามหมายเหตุ 31 ในการโอน

โครงการดงักล่าว  บริษทัฯ  ไดน้าํหนี�คา้งชาํระที�มีต่อกนัจากการซื�อโครงการที�เคยเกิดขึ�นในปี 2560   ตามหมายเหตุ  13 ให้ถือเป็น

การชาํระค่าซื�อสินทรัพยใ์นโครงการที�เกิดขึ�นบางส่วนที�เหลือบนัทึกเป็นเจา้หนี�  บริษทัยอ่ยจาํนวน 1.92 ลา้นบาทไวใ้นงบการเงิน

    (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ       (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

              (  นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากุล )                      (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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    บริษทัยอ่ย

          ในปี 2560 บริษทัยอ่ยไดซื้�อกิจการพลงังานแสงอาทิตยจ์ากกลุ่มกิจการแห่งหนึ�งและซื�อหุ้นในบริษทัยอ่ยในกลุ่มเดียวกนัที�ไดรั้บ

สิทธ์จาํหน่ายกระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยที์�ติดตั�งบนหลงัคากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    ตามสญัญาเลขที�    PV-PEA 0065/2556   

ลงวนัที�  6  กนัยายน  2556 ที� กฟภ. รับซื�อพลงังานไฟฟ้า  995 กิโลวตัต ์ ระยะเวลา 25 ปี  เริ�มตั�งแต่วนัที� 30 ธนัวาคม 2556 ถึง วนัที� 30 

ธนัวาคม 2581  ดว้ยอตัราที�กาํหนดไวต้ามปริมาณการผลิตซึ�งเป็นอตัรา  6.16  บาทต่อหน่วยในเดือนพฤศจิกายน  2561  บริษทัยอ่ยได้

ขายโครงการพลงังานไฟฟ้าให้แก่บริษทัฯพร้อมสิทธิต่างๆ บริษทัฯ จึงมีขอ้ผกูพนัต่อคู่สญัญาแทนบริษทัยอ่ยต่อไปตามที�กล่าวในวรรค

ขา้งตน้

บริษทัยอ่ยทางออ้มที� 1

- บริษทัฯไดท้าํขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ�มเติมสญัญาซื�อขายไฟฟ้าสาํหรับการรับซื�อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยก์บั

บริษทัแห่งหนึ�งที�ไดรั้บสิทธิ� กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื�อรับโอนสิทธิในการผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าตามเงื�อนไขเดิม

ที�ผูโ้อนไดท้าํไวก้บัการไฟฟ้าระยะเวลาโครงการ 25 ปี

- บริษทัฯ  ไดท้าํสญัญาให้เป็นผูส้นบัสนุนโครงการดาํเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั�งบนพื�นดิน

เพื�อใชสิ้ทธิ� จากเจา้ของโครงการ โดยบริษทัฯ จะตอ้งจ่ายค่าสนบัสนุนโครงการให้เจา้ของโครงการรายปี  ปีละ  3.3  ลา้นบาท 

โดยชาํระภายหลงัที�ผูส้นบัสนุนโครงการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าครบ 1 ปี  (กาํหนดชาํระค่าใชสิ้ทธิโดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน) 

บริษทัฯ มีภาระที�จะตอ้งจ่ายเงินสนบัสนุนจนสิ�นสุดสญัญา (เดือน เมษายน 2584) จาํนวนเงินทั�งสิ�น 76.45  ลา้นบาท

บริษทัยอ่ยทางออ้มที� 2

- บริษทัฯ ไดท้าํสญัญากบัคู่สญัญาหลายรายเกี�ยวกบัการไดม้าซึ�งสิทธิในการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยด์งันี�

33.2.1  วนัที� 20 มกราคม 2560 ทาํสญัญาเพื�อซื�อโครงการไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั�งบนพื�นดินตั�งอยูใ่นสหกรณ์

โคนมปากช่องจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัแห่งหนึ�งซึ�งไดรั้บสิทธิ� ในการขายกระแสไฟฟาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่าซื�อขาย 

จาํนวน  294.99 ลา้นบาท    เมื�อวนัที� 20 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัฯไดท้าํขอ้ตกลงเพิ�มเติมเพื�อรับโอนสิทธิในสญัญาซื�อขายไฟฟ้า

กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจากคู่สญัญาเดิม ตามสญัญาการซื�อขายไฟฟ้าเลขที� PVF2-PEA-018/2559  ในปริมาณรับซื�อพลงังาน

ไฟฟ้าสูงสุด 5.0  เมกะวตัต ์ โดยกาํหนดวนัจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์ ภายในวนัที�  30  เมษายน  2560   มีระยะเวลา  25  ปี 

33.2.2  เมื�อวนัที�   3   เมษายน   2560   บริษทัฯ  ไดท้าํสญัญาร่วมพฒันาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ กบัสหกรณ์

โคนมปากช่อง จาํกดั ซึ�งเจา้ของโครงการเป็นฝ่ายจดัหาที�ดินสาํหรับเป็นที�ตั�งของโครงการ ส่วนบริษทัฯเป็นผูส้นบัสนุนโครงการ

และทาํสญัญากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และดาํเนินการขอใบอนุญาตและอื�นๆ โดยแบ่งปันผลประโยชน์ตามขอ้ตกลงในสญัญา

    (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ       (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

              (  นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากุล )                      (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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33.2.3  เมื�อวนัที� 18 เมษายน 2561 บริษทัฯ และสหกรณ์โคนม ไดร่้วมกนัทาํสญัญาเพื�อเช่าที�ดินกบัเจา้ที�ดินรายหนึ�งเพื�อใช้

เป็นที�ตั�งโครงการผลิตพลงังานไฟฟ้าเริ�มตั�งแต่วนัที� 1 ธนัวาคม 2559 ถึงวนัที� 1 ธนัวาคม 2584 (ฉบบัเดิมลงวนัที� 14 กรกฎาคม 

2559 )  ระยะเวลาการเช่า 25 ปี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ค่าเช่ารวม 38.40 ลา้นบาทโดยสหกรณ์ฯเป็นผูจ่้ายชาํระจาํนวน 

26.40 ลา้นบาท ชาํระเป็นรายเดือนเดือนละ 88,008 บาทส่วนบริษทัฯตอ้งจ่ายชาํระ จาํนวนเงินรวม 12.00 ลา้นบาท  ชาํระ

เป็นเดือนๆละ 40,008 บาท บริษทัฯ มีภาระตอ้งจ่ายค่าเช่าในอนาคตจนสิ�นสุดสญัญา สรุปไดด้งันี�

2561 2560

ภายใน 1ปี 480,096.00 480,096.00            

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,400,480.00 2,400,480.00         

มากกวา่ 5 ปี 8,121,624.00 8,601,720.00         

34. คดีความ

          ณ  วนัที�  31 ธนัวาคม 2561 และ 2560   บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดถู้กฟ้องร้องในคดีต่าง ๆ ที�มีสาระสาํคญัดงันี�

บริษัท

34.1 บริษทัฯ  มีคดีฟ้องร้องจากอดีตพนกังาน 1 ราย  และอดีตกรรมการผูจ้ดัการเรียกร้องค่าเสียหายจากการเลิกจา้งไม่เป็นธรรม

จาํนวนเงินรวม  22.60 ลา้นบาท    อยูร่ะหวา่งพิจารณาของศาล

34.2 บริษทัฯ  ไดฟ้้องร้องเรียกค่าเสียหายจากคู่สญัญาเพื�อเรียก คืนเงินประกนั   หมายเหตุ  10.2 และเมื�อวนัที� 17 สิงหาคม 2559   

บริษทัฯ   ไดถู้กคู่สญัญาดงักล่าวฟ้องกลบัเรียกร้องค่าเสียหาย จาํนวน 50 ลา้นบาท ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา

34.3 บริษทัฯ  ถูกผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัยอ่ยแห่งหนึ�งฟ้องเรียกร้องเงินค่าหุ้นส่วนที�เหลือ  จาํนวน  5  ลา้นบาท  ที�บริษทัฯ หกัไว้

สาํหรับการประกนัความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายสาํหรับโครงการอาคารชุดที�บริษทัฯ           ไดม้าจากการซื�อหุ้นทั�งหมดในบริษทัยอ่ย   

ปัจจุบนั  บริษทัฯ  ไดฟ้้องแยง้กลบัเพื�อเรียกค่าความเสียหายจากโจทก ์  เป็นจาํนวนเงิน  44.04  ลา้นบาท  ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการ

พิจารณาของศาล

    (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ       (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

              (  นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากุล )                      (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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35.  ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

          ค่าใชจ้่ายตามลกัษณะของค่าใชจ้่าย สาํหรับปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ที�สาํคญัมีดงันี�

(หน่วย : บาท)

งบการเงิน

งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ

การเปลี�ยนแปลงในตน้ทุนโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 61,930,063.32 1,131,087.10

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 19,757,078.59 9,015,592.28

หนี�สงสยัจะสูญ (18,991,195.00) 8,805.00

(โอนกลบั)ขาดทุนจากการลดมูลค่าตน้ทุนโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 608,736.79 608,736.79

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 11,518,769.00 11,518,769.00

ค่าใชจ้่ายพนกังาน 20,704,444.56 17,318,129.20

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 2,725,184.00 46,134.00

(หน่วย : บาท)

งบการเงิน

งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ

การเปลี�ยนแปลงในตน้ทุนโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 36,353,731.07 4,300,554.12

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 6,406,210.35 5,821,308.77

หนี�สงสยัจะสูญ 19,371,505.00 0.00

(โอนกลบั)ขาดทุนจากการลดมูลค่าตน้ทุนโครงการอสงัหาริมทรัพย์ (5,275,322.63) (5,275,322.63)

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 11,175,775.00 11,175,775.00

ค่าใชจ้่ายพนกังาน 17,340,473.18 16,398,951.36

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 1,322,391.00 49,794.00

    (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ       (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

              (  นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากุล )                      (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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36. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

          ค่าตอบแทนกรรมการ    นี� เป็นผลประโยชน์ที�จ่ายให้กบักรรมการของบริษทัฯตามมาตรา  90  ของพระราชบญัญติับริษทั

มหาชนจาํกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที�เกี�ยวขอ้งที�จ่ายให้กบักรรมการในฐานะผูบ้ริหาร

          สาํหรับปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  ค่าตอบแทนกรรมการจาํนวน 2.27 ลา้นบาท และจาํนวน 0.51 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 

37. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

          ค่าตอบแทนผูบ้ริหารนี� เป็นค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื�นให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะ

ผูบ้ริหาร     และให้แก่ผูบ้ริหารตามนิยามในการประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

อนัไดแ้ก่     ผูจ้ดัการหรือดาํรงตาํแหน่งระดบับริหารสี�รายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา     และผูซึ้� งดาํรงตาํแหน่งเทียบเท่าระดบั

บริหารรายที�สี�ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที�เป็นระดบัผูจ้ดัการ

ฝ่ายขึ�นไปหรือเทียบเท่า

38. การอนุมัติงบการเงิน

        งบการเงินนี�ไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เมื�อวนัที� 26 กุมภาพนัธ์ 2562

    (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ       (ลงชื�อ) ……....……………...…………… กรรมการ

              (  นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากุล )                      (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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