
 
 
 
 
 
 

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 

รำยงำนของผูส้อบบญัชีและงบกำรเงิน 

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 

 
  



 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอผู้ถือหุ้น  บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น 
 
ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน) และ 
บริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และของเฉพำะบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ย 
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 และงบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ 
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด 
เฉพำะกิจกำร ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร รวมถึงหมำยเหตุ
สรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

 
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรข้ำงต้นน้ีแสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำรของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย และของเฉพำะบริษทั กรีน รีซอร์สเซส 
จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และผลกำรด ำเนินงำนรวม และผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญั
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี  ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำม
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของขำ้พเจำ้ 
ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพ
บญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำม
ควำมรับผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี ขำ้พเจำ้เช่ือว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ี
ขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำใน
บริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบมดีงัต่อไปนี้ 
 
การแสดงมูลค่าของต้นทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย  
 
ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 10 บริษทัย่อย มีโครงกำรอสังหำริมทรัพยซ่ึ์งมียอดตำมบญัชีใน 
งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560  จ ำนวนรวม 142.46 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นจ ำนวนท่ีมีนัยส ำคญัในงบ
กำรเงิน ได้ถูกแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ โดยโครงกำร
คอนโดมิเนียมดงักล่ำวมีจ ำนวนหลำยยูนิตเป็นโครงกำรท่ีคำ้งมำนำน และมียอดขำยค่อนขำ้งนอ้ยอำจส่งผลใหก้ำร
แสดงมูลค่ำสินคำ้คงเหลือตำมวิธีรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะรับแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำตอ้งใช้ดุลยพินิจและ
ประมำณกำรท่ีส ำคญัของฝ่ำยบริหำรในกำรวดัมูลค่ำ ซ่ึงดุลยพินิจท่ีส ำคญัของฝ่ำยบริหำรประกอบดว้ย กำรตั้งรำคำ
ขำย กำรประมำณในกำรใหส่้วนลดหรือวิธีกำรส่งเสริมกำรขำยท่ีจะเกิดข้ึนเพ่ือผลกัดนัใหเ้กิดกำรขำยในอนำคต ซ่ึง
ขอ้สมมติฐำนท่ีฝ่ำยบริหำรใชใ้นเร่ืองดงักล่ำวจะส่งผลต่อกำรแสดงมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือและค่ำใชจ่้ำยอนัเกิดจำก
ประมำณค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินคำ้ (ถำ้มี) ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
 
ข้าพเจ้าได้รับความเช่ือมัน่ เกีย่วกบัการแสดงมูลค่าต้นทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขายโดย 

• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัแผนกำรและนโยบำยกำรตั้งรำคำขำยของฝ่ำยบริหำร และนโยบำยส่งเสริมกำรขำยท่ี
จะผลกัดนักำรขำยใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีฝ่ำยบริหำรไดค้ำดกำรณ์ไว ้

• ประเมินดุลยพินิจท่ีส ำคญัของฝ่ำยบริหำรเก่ียวกบัรำคำท่ีคำดวำ่จะขำยในอนำคต 
• ตรวจสอบรำคำขำยจริงในอดีตของโครงกำรดงักล่ำวแลว้น ำมำเปรียบเทียบกบัรำคำขำยในปัจจุบนั 
• สอบทำนรำยงำนกำรประเมินรำคำสินทรัพยท่ี์จดัท ำโดยผูเ้ช่ียวชำญ เพ่ือดูควำมสมเหตุสมผลเก่ียวกับ

สมมติฐำนและขอ้มูลส ำคญัท่ีใชป้ระกอบกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพย ์
• กำรพิจำรณำควำมรู้ควำมสำมำรถของผูเ้ช่ียวชำญและควำมอิสระ 

 
การตั้งค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีเ้งนิประกนัและเงนิจ่ายล่วงหน้า 
 
ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 9 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงิน
มดัจ ำโครงกำรและเงินมดัจ ำค่ำซ้ือท่ีดิน จ ำนวน 81 ลำ้นบำทและเงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำหุน้ในงบบริษทัย่อยจ ำนวน 19 
ลำ้นบำท รวมทั้งส้ินในงบกำรเงินรวม 100 ลำ้นบำท ซ่ึงกำรประมำณกำรค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีตอ้งอำศยั 
ขอ้สมมติฐำนหลำยประกำร ดงันั้น ผูบ้ริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่ำงสูงในกำรพิจำรณำขอ้สมมติฐำนดงักล่ำว
ส ำหรับกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีมีปัญหำในกำรจ่ำยคืนเงินมดัจ ำ กำรประมำณค่ำเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญดงักล่ำวมีนยัส ำคญั เน่ืองจำก เป็นจ ำนวนท่ีมีนยัส ำคญั ดงันั้นอำจท ำใหเ้กิดควำมเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่ำ
ของค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี 
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ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวกบักำรค ำนวณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีโดย
กำรสอบถำมผูรั้บผิดชอบ และไดป้ระเมินขอ้สมมติฐำนและวิธีกำรท่ีบริษทัฯใชใ้นกำรค ำนวณค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ
ของลูกหน้ีโดยกำร 

• ท ำควำมเขำ้ใจเกณฑท่ี์ใชใ้นกำรพิจำรณำค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี รวมถึงสอบทำนควำมสม ่ำเสมอ
ของกำรใชเ้กณฑด์งักล่ำว และเหตุผลส ำหรับกำรรับรู้ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีกำรคำ้ 

• วิเครำะห์ขอ้มูลระยะเวลำคำ้งช ำระและกำรเคล่ือนไหวของลูกหน้ีกำรคำ้เพ่ือระบุถึงกลุ่มลูกหน้ีท่ีมีขอ้บ่งช้ี
วำ่มีกำรรับเงินท่ีชำ้กวำ่ปกติ 

• สอบทำนรำยกำรกำรรับช ำระหน้ีภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงิน 
• พิจำรณำลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีมีขอ้โตแ้ยง้ทำงกฎหมำยและผิดนดัในขอ้ตกลงและสญัญำท่ีเก่ียวขอ้ง 
• ส่งจดหมำยขอควำมเห็นจำกทนำยควำมท่ีรับผิดชอบฟ้องลูกหน้ีรำยดงักล่ำววิเครำะห์ถึงโอกำสท่ีจะไดรี้บ

ช ำระคืนจำกลูกหน้ี 
 
การซ้ือกจิการพลงังานแสงอาทิตย์ 
 
ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 11 และข้อ 32.1 ในปี 2560 บริษัทฯได้ซ้ือสินทรัพย์ท่ีเป็น
โครงกำรพลงังำนแสงอำทิตยจ์ำกกลุ่มกิจกำรแห่งหน่ึงซ่ึงมีมูลค่ำกำรลงทุนท่ีจ่ำยซ้ือจ ำนวน 74.15 ลำ้นบำทโดยกำร
ซ้ือสินทรัพย์ดังกล่ำวบริษัทฯถือเป็นกำรซ้ือกิจกำรเน่ืองจำกบริษัทและบริษัทย่อยได้ด ำเนินกิจกำรพลังงำน
แสงอำทิตยต่์อพร้อมสิทธ์ิในกำรจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำพลงังำนจำกแสงอำทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคำท่ีมีกบักำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำคโดยกำรรับโอนกิจกำรดงักล่ำวมีเงินจ่ำยซ้ือท่ีสูงกว่ำมูลค่ำสินทรัพยท่ี์ไดม้ำจ ำนวน 149,910.41 บำท
บริษทัฯไดแ้สดงเป็นตน้ทุนของสินทรัพยห์ลกัของธุรกิจพลงังำนแสงอำทิตยผ์ูบ้ริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจอยำ่งสมเหตุผล
ถึงกำรซ้ือทรัพยสิ์นดงักล่ำววำ่มีเน้ือหำส ำคญัวำ่เป็นกำรซ้ือทรัพยสิ์นหรือซ้ือธุรกิจและเร่ืองดงักล่ำวมีสำระส ำคญัต่อ
กำรด ำเนินงำนในธุรกิจใหม่ส ำหรับกลุ่มกิจกำร 
 
ข้าพเจ้าได้รับความเช่ือมั่น เกีย่วกบัความถูกต้องในการบันทึกบัญชีของซ้ือกจิการโดย 

• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์เน้ือหำส ำคญัในกำรซ้ือกิจกำรและหลกักำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง ตรวจสอบ
หลกัฐำนส ำคญัในกำรซ้ือทรัพยสิ์นกำรโอนสิทธิประโยชนต่์ำงๆ 

• ประเมินดุลยพินิจส ำคญัในกำรตดัสินใจลงทุนในธุรกิจพลงังำน 
• ตรวจสอบมูลค่ำยติุธรรมของทรัพยสิ์นท่ีไดม้ำกบัรำยงำนกำรประเมินรำคำของผูป้ระเมินอิสระ  
• สอบทำนรำยงำนกำรประเมินรำคำสินทรัพยท่ี์จดัท ำโดยผูเ้ช่ียวชำญ เพ่ือดูควำมสมเหตุสมผลเก่ียวกับ

สมมติฐำนและขอ้มูลส ำคญัท่ีใชป้ระกอบกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพย ์
• ตรวจสอบท่ีโครงกำรพลงังำนแสงอำทิตย ์
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ข้อมูลอ่ืน 
 
ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูล ซ่ึงรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั
(แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรำยงำนนั้น) ขำ้พเจำ้
คำดวำ่ขำ้พเจำ้จะไดรั้บรำยงำนประจ ำปีภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 
  
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้ห ้
ควำมเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 
ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรคือ กำรอ่ำน
และพิจำรณำว่ำขอ้มูลอ่ืนมีควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของ
ขำ้พเจำ้ หรือปรำกกฎวำ่ขอ้มูลอ่ืนมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 
 
เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้่ำ มีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสำระส ำคัญ ข้ำพเจ้ำต้องส่ือสำรเร่ืองดังกล่ำวกับผูมี้หน้ำท่ีก ำกับดูแล เพ่ือให้ผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแล
ด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 
ผูบ้ริหำรมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำน้ีโดย
ถูกตอ้งตำมท่ีควร ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับกำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำร
พิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพ่ือให้สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดั
ต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษทั
ในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองตำมควำมเหมำะสม และกำรใชเ้กณฑก์ำร
บัญชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เวน้แต่ ผูบ้ริหำรมีควำมตั้ งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยุดด ำเนินงำนหรือไม่ 
สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผู้มหีน้าที่ในการก ากบัดูแลมหีน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 
กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำร
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยู่ดว้ย ควำมเช่ือมัน่อย่ำง
สมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำร
สอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และถือว่ำมีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลไดว้่ำ
รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบ
กำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำน้ี 
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ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัย เยี่ยงผู ้
ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำม
วิธีกำรตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และได้หลกัฐำนกำรสอบบัญชีท่ีเพียงพอและ
เหมำะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั
เป็นสำระส ำคญั ซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริต
อำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดง
ขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบเพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบให้
เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำร
ควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำง
บญัชี และกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำโดยผูบ้ริหำร 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร และ
จำกหลกัฐำนกำรสอบบัญชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์ หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัและบริษทัใน
กำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำว
ไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้โดยให้ขอ้สังเกตถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินรวมและงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถำ้กำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของขำ้พเจำ้จะ
เปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของ
ผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและ
บริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึง
กำรเปิดเผยขอ้มูลวำ่งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบท่ีให้ 
มีกำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอย่ำงเพียงพอ เก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่ม
หรือกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทั เพ่ือแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อกำร
ก ำหนดแนวทำงกำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้ำพเจ้ำเป็นผูรั้บผิดชอบ 
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆ ท่ีส ำคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำร
ตรวจสอบตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส ำคญัใน
ระบบกำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้พบในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
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ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลว่ำขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ควำมเป็นอิสระและได้ส่ือสำรกับผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลเก่ียวกับควำมสัมพันธ์ทั้ งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน  
ซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือว่ำมีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ี
ขำ้พเจำ้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 
 
จำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกับผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนัยส ำคัญมำกท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ 
ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะ
เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำน
ของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำ
ผลประโยชนต่์อส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 
 

บริษทั  สอบบญัชี  ดี  ไอ  เอ  อินเตอร์เนชัน่แนล  จ ำกดั 
 
 
 
(นำงสุวิมล  กฤตยำเกียรณ์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน  2982 

 
วนัท่ี  27  กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2561 



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560

(หน่วย : บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

สินทรัพย์ หมำยเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพยห์มุนเวียน

        เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 213,058,723.57 222,581,132.76 190,685,488.05 202,289,818.76 

        เงินลงทุนชัว่คราว 5 0.00 100,250,000.00 0.00 100,000,000.00 

        ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6 12,375,097.93 6,699,425.91 7,821,727.44 5,443,363.21 

        ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนมุนเวียนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 0.00 0.00 183,868.34 226,750.00 

        เงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย 8, 20 0.00 0.00 0.00 5,022,602.74 

        ลูกหน้ีเงินมดัจ าและเงินประกนัโครงการ 9 0.00 0.00 0.00 0.00 

        ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 10 211,822,117.50 324,153,397.22 64,525,496.56 143,751,612.42 

                       รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 437,255,939.00 653,683,955.89 263,216,580.39 456,734,147.13 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

        เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 0.00 0.00 179,598,166.93 170,113,835.91 

        เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 12 33,390,000.00 35,865,000.00 33,390,000.00 35,865,000.00 

        ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13, 20 0.00 0.00 43,185,696.35 0.00 

        อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 14 75,540,351.60 0.00 75,540,351.60 0.00 

        ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 120,613,103.45 43,357,227.60 66,515,124.40 43,070,550.72 

        สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 16 20,646.72 48,093.58 20,646.72 48,093.58 

        สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 931,598.33 1,450,178.54 62,995.00 164,650.00 

                       รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 230,495,700.10 80,720,499.72 398,312,981.00 249,262,130.21 

รวมสินทรัพย์ 667,751,639.10 734,404,455.61 661,529,561.39 705,996,277.34 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                                       งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อคร้ังท่ี............เมือวนัท่ี..................................

                                                                    ขอรับรองว่ารายการขา้งตน้เป็นความจริงและถูกตอ้งทุกประการ

               (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

                           (  พล.ต.ต.สหัสชยั  อินทรสุขศรี  )                   (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )



- 2 -

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ  (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560

(หน่วย : บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมำยเหตุ 2560 2559 2560 2559

หน้ีสินหมุนเวียน

        เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 17 12,657,243.44 12,800,914.51 8,684,719.92 9,037,010.92 

        เงินกูย้มืระยะสั้น 169,528.73 5,001,865.81 0.00 0.00 

        เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซ้ือจะขาย 3,492,770.79 7,103,233.50 118,831.79 120,915.00 

        ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ี

           ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 328,438.62 312,178.68 328,438.62 312,178.68 

        ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 0.00 294,650.68 0.00 0.00 

                          รวมหน้ีสินหมุนเวียน 16,647,981.58 25,512,843.18 9,131,990.33 9,470,104.60 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

       หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 18 555,366.68 883,805.34 555,366.68 883,805.34 

       ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน

           ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 19 1,450,082.62 2,396,942.01 1,442,442.06 2,385,095.00 

                          รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 2,005,449.30 3,280,747.35 1,997,808.74 3,268,900.34 

                          รวมหน้ีสิน 18,653,430.88 28,793,590.53 11,129,799.07 12,739,004.94 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

               (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

                           (  พล.ต.ต.สหัสชยั  อินทรสุขศรี  )                   (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )



- 3 -

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ  (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560

(หน่วย : บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) หมำยเหตุ 2560 2559 2560 2559

ส่วนของผูถื้อหุ้น

       ทุนเรือนหุ้น

         ทุนจดทะเบียน

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

         ทุนทีอ่อกและช ำระแล้ว

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

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

       ก  าไร(ขาดทุน)สะสม

         จดัสรรแลว้ 

             ส ารองตามกฎหมาย 9,833,839.02 9,833,839.02 9,833,839.02 9,833,839.02 

         ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (699,985,110.76) (643,472,377.00) (698,680,650.70) (655,823,140.62)

       รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 649,095,302.26 705,608,036.02 650,399,762.32 693,257,272.40 

       ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 2,905.96 2,829.06 0.00 0.00 

                           รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 649,098,208.22  705,610,865.08 650,399,762.32 693,257,272.40 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 667,751,639.10 734,404,455.61 661,529,561.39 705,996,277.34 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

               (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

                           (  พล.ต.ต.สหัสชยั  อินทรสุขศรี  )                   (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )



บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย : บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2560 2559 2560 2559

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 39,907,405.00 427,530,505.00 1,380,000.00 7,301,000.00 

รายไดค้่าเช่าและบริการ 4,669,511.84 0.00 5,269,511.84 0.00 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 1,421,974.40 0.00 0.00 0.00 

รายไดอ่ื้น 7,058,420.67 12,174,713.88 17,137,186.50 6,877,452.29 

รวมรำยได้ 53,057,311.91 439,705,218.88 23,786,698.34 14,178,452.29 

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขาย 34,587,714.09 385,886,797.01 1,152,130.60 6,198,286.44 

ขาดทุน(โอนกลบั) จากการลดมูลค่าตน้ทุนโครงการอสงัหาริมทรัพย์ (5,275,322.63) 28,873,492.84 (5,275,322.63) 28,873,492.84 

ตน้ทุนค่าเช่าและบริการ 4,970,222.05 0.00 4,959,722.05 0.00 

ตน้ทุนจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 421,960.29 0.00 0.00 0.00 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 5,175,447.89 20,809,556.38 882,214.79 2,537,999.01 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 49,470,762.55 70,461,031.80 44,049,164.29 58,102,573.99 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน 2,475,000.00 9,135,000.00 22,490,468.98 19,021,124.09 

หน้ีสงสยัจะสูญ 19,371,505.00 35,183,738.41 0.00 35,229,479.60 

ตน้ทุนทางการเงิน 53,641.28 4,434,910.42 53,641.28 542,742.50 

รวมค่ำใช้จ่ำย 111,250,930.52 554,784,526.86 68,312,019.36 150,505,698.47 

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษเีงนิได้ (58,193,618.61) (115,079,307.98) (44,525,321.02) (136,327,246.18)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 0.00 (4,498,790.66) 0.00 0.00 

ก ำไร(ขำดทุน) ส ำหรับปี (58,193,618.61) (119,578,098.64) (44,525,321.02) (136,327,246.18)

กำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ

ก ำไร(ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ 0.00 13,386,230.32 0.00 0.00 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :

รำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ 1,680,848.35 0.00 1,667,810.94 0.00 

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (56,512,770.26) (106,191,868.32) (42,857,510.08) (136,327,246.18)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

               (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

                           (  พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี  )                (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )



บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย : บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2560 2559 2560 2559

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)

         ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (56,512,733.76) (119,578,420.77) (42,857,510.08) (136,327,246.18)

         ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (36.50) 322.13 0.00 0.00 

         ก  าไรจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 0.00 13,386,230.32 0.00 0.00 

(56,512,770.26) (106,191,868.32) (42,857,510.08) (136,327,246.18)

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

         ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (56,512,733.76) (106,192,190.45) (42,857,510.08) (136,327,246.18)

         ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (36.50) 322.13 0.00 0.00 

(56,512,770.26) (106,191,868.32) (42,857,510.08) (136,327,246.18)

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

   ก  าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (0.079) (0.182) (0.060) (0.208)

   จ  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หน่วย : หุ้น) 715,020,835 656,982,410 715,020,835 656,982,410 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด

   ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (0.074) (0.175) (0.056) (0.200)

   จ  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หน่วย : หุ้น) 768,162,956 682,906,275 768,162,956 682,906,275 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

               (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

                           (  พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี  )                (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

- 2 -



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2560

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงนิรวม

ทุนทีอ่อก ส่วนเกิน ส่วนทีเ่ป็นของ ส่วนได้เสียทีไ่ม่มี รวม

และช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้น จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร บริษัทใหญ่ อ ำนำจควบคุม ส่วนของผู้ถือหุ้น

หมำยเหตุ ส ำรองตำมกฎหมำย

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 585,496,058.00 624,225,739.00 9,833,839.02 (522,145,825.54) 697,409,810.48 (1,640,252.46) 695,769,558.02

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี :

เพ่ิมทุนระหว่างปี 21 129,524,777.00 0.00 0.00 0.00 129,524,777.00 0.00 129,524,777.00

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 (119,578,420.77) (119,578,420.77) 322.13 (119,578,098.64)

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 32.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,887.78 1,887.78

ก าไร(ขาดทุน)ส่วนงานท่ียกเลิก 0.00 0.00 0.00 (1,748,130.69) (1,748,130.69) 1,640,871.61 (107,259.08)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี :

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 (56,512,733.76) (56,512,733.76) (36.50) (56,512,770.26)

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.40 113.40
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

               (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

                           (  พล.ต.ต.สหัสชยั  อินทรสุขศรี  )                (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

ส่วนของบริษัทใหญ่

ก ำไร(ขำดทุน)สะสม



บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ รวม

และช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้น จดัสรรแล้ว ยงัไม่ได้จดัสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำรองตำมกฎหมำย

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 585,496,058.00 624,225,739.00 9,833,839.02 (519,495,894.44) 700,059,741.58

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี :

เพ่ิมทนุระหวา่งปี 129,524,777.00 0.00 0.00 0.00 129,524,777.00

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จรวมส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 (136,327,246.18) (136,327,246.18)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 715,020,835.00 624,225,739.00 9,833,839.02 (655,823,140.62) 693,257,272.40

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี :

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จรวมส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 (42,857,510.08) (42,857,510.08)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

               (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ               (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

                           (  พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี  )                              (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

ก ำไร(ขำดทุน)สะสม

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2560



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด 

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2560

(หน่วย : บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 

     ก  าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (58,193,618.61) (115,186,567.06) (44,525,321.02) (136,327,246.18)

     ขาดทุนจากการด าเนินงานส่วนงานท่ียกเลิก 0.00 107,259.08 0.00 0.00 

     รำยกำรปรับปรุงเพ่ือกระทบยอดก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ 

          เป็นเงนิสดรับ(จ่ำย) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน: 

              หน้ีสงสัยจะสูญ(โอนกลบั) 19,371,505.00 34,747,797.27 0.00 35,229,479.60 

              หน้ีสงสัยจะสูญ(โอนกลบั)เงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ย 0.00 0.00 (5,250.00) 0.00 

              ขาดทุน(โอนกลบั)จากการลดมูลค่าของตน้ทุนพฒันาโครงการ (5,275,322.63) 28,873,492.84 (5,275,322.63) 28,873,492.84 

              (ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 79,525.77 1,271,504.76 66,263.06 1,223,177.76 

              ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน-บริษทัยอ่ย 0.00 0.00 20,015,468.98 9,886,124.09 

              ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน-อ่ืน 2,475,000.00 9,135,000.00 2,475,000.00 9,135,000.00 

              สินทรัพยต์ดับญัชี 2,273,035.49 1,158,930.42 1,493,946.24 0.00 

              หน้ีสินตดับญัชี (923,597.81) (7,814,011.59) (120,915.00) 0.00 

              ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 6,406,210.35 3,472,821.56 5,821,308.77 3,229,604.55 

              ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 874,614.96 1,372,936.01 865,784.00 1,245,193.00 

              ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 53,641.28 4,351,867.06 53,641.28 542,742.50 

              เงินปันผลรับ 0.00 0.00 (9,405,154.28) 0.00 

              ดอกเบ้ียรับ (3,954,497.84) (5,322,884.73) (4,141,317.88) (5,089,152.32)

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลีย่นแปลง

          ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด ำเนินงำน (36,813,504.04) (43,831,854.38) (32,681,868.48) (52,051,584.16)

              (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (22,676,902.23) 1,795,768.58 (3,868,532.82) 1,502,985.29 

              (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 0.00 107,956.00 (342,026.19)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

               (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

                           (  พล.ต.ต.สหัสชยั  อินทรสุขศรี  ) (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )



- 2 -

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด  (ต่อ)

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2560

(หน่วย : บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

              (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในตน้ทุนพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 33,572,023.70 362,793,045.42 466,859.84 (9,733,567.88)

              (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 0.00 169,916.00 0.00 169,916.00 

              (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 0.00 (43,185,696.35) 0.00 

              (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 147,655.00 1,208,335.00 101,655.00 5,535.00 

              เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (3,282,952.10) (20,295,738.37) (352,291.00) (9,603,053.19)

              เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซ้ือจะขาย (2,688,730.71) (42,257,401.00) 118,831.79 (196,000.00)

              จ่ายผลประโยชน์พนกังานกรณีเกษียณอายุ (140,626.00) (249,460.00) (140,626.00) (34,000.00)

              จ่ายดอกเบ้ีย (53,641.28) (5,565,655.33) (53,641.28) (542,742.50)

              จ่ายภาษีเงินได้ (872,903.82) (4,364,941.47) (188,709.15) (155,061.91)

เงนิสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน (32,809,581.48) 249,402,014.45 (79,676,062.45) (70,979,599.54)

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน 

               (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินลงทุนชัว่คราว 100,250,000.00 (30,250,000.00) 100,000,000.00 (30,000,000.00)

               เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 0.00 (36,329,900.16) (29,499,800.00) (38,000,000.00)

               รับช าระเงินให้กูย้มืระยะสั้นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 0.00 5,000,000.00 80,000,000.00 

               เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 0.00 0.00 (85,000,000.00)

               เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 

               เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (1,873,532.31) (1,032,712.50) (20,814,677.21) (856,806.50)

               เงินสดจ่ายซ้ือกิจการพลงังานแสงอาทิตย์ (74,154,005.61) 0.00 0.00 0.00 

               เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 0.00 (44,512.00) 0.00 (44,512.00)

               เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 9,112.14 4,674,766.36 4,205.61 4,674,766.36 

               เงินสดรับจากเงินปันผลรับ 0.00 0.00 9,405,154.28 0.00 

               ดอกเบ้ียรับ 4,139,429.34 5,742,473.78 4,289,027.78 5,486,138.63 

เงนิสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 28,371,003.56 42,760,115.48 68,383,910.46 36,259,586.49 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

               (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

                           (  พล.ต.ต.สหัสชยั  อินทรสุขศรี  ) (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )



- 3 -

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด  (ต่อ)

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2560

(หน่วย : บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ 

               จ่ายช าระเงินกูย้มืระยะสั้น (4,771,652.55) (9,026,052.29) 0.00 0.00 

               จ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (312,178.72) (4,798,272.69) (312,178.72) (4,798,272.69)

               จ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาว 0.00 (360,033,801.31) 0.00 (48,274,801.31)

               เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 0.00 129,524,777.00 0.00 129,524,777.00 

เงนิสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงนิ (5,083,831.27) (244,333,349.29) (312,178.72) 76,451,703.00 

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (9,522,409.19) 47,828,780.64 (11,604,330.71) 41,731,689.95 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 222,581,132.76 174,752,499.87 202,289,818.76 160,558,128.81 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 0.00 (147.75) 0.00 0.00 

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัส้ินปี 213,058,723.57 222,581,132.76 190,685,488.05 202,289,818.76 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

               (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

                           (  พล.ต.ต.สหัสชยั  อินทรสุขศรี  ) (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )



ส ำหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

1.  ข้อมูลทั่วไป 

การจดทะเบียน  :  บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ทะเบียนเลขท่ี 

    0107548000587  เม่ือวนัท่ี  17  เมษายน  พ.ศ. 2548 

ท่ีตั้งบริษทั   ส านกังานใหญ่  :  405 ถนนบอนดส์ตรีท ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี

ประเภทธุรกิจ  :  พฒันาธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์

2.   หลกัเกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินและน ำเสนองบกำรเงิน

2.1  เกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน

       งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพ

บญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์(“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

ลงวนัท่ี 22 มกราคม 2544  เร่ืองการจดัท าและส่งงบการเงินและรายการเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั

จดทะเบียน  พ.ศ. 2544   โดยรูปแบบการน าเสนองบการเงินไมแ่ตกต่างอยา่งมีสาระส าคญัจากประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้   

ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 เร่ืองก าหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559

       งบการเงินของบริษทัฯ       จดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมลูคา่ขององคป์ระกอบของรายการในงบการเงิน 

ยกเวน้ รายการท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง

2.2  งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั  (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ดงัน้ี

สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 2560 2559

  บริษทั กรีน พลสั แอสเซท จ ากดั    หยดุประกอบกิจการ 99.99 99.99 

  บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั    ริเร่ิมและพฒันาโครงการท่ีเก่ียวกบัพลงังาน 99.99 99.99 

  บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั    พฒันาธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 99.99 99.99 

  บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ  ากดั    ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 99.99 0.00 

        เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2560 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ไปลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ยเพ่ิมอีกแห่งหน่ึงคือ บริษทั เจ.อี โซล่าร์   

 ลพบุรี  จ  ากดั ในสดัส่วนร้อยละ  99.99  โดยบริษทัไดน้ าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยดงักล่าวมารวมในงบการเงินรวม 

ณ  วนัลงทุนดว้ยมลูคา่ยติุธรรม  ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซ้ือกบัมลูคา่ยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิจ านวน  149,910.41 บาท  ได้

แสดงเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยโ์ครงการ และน าผลการด าเนินงานมารวมตั้งแต่วนัจ่ายซ้ือ

       2.2.1  ยอดคงคา้งและรายการบญัชีระหว่างกนัของบริษทัฯ   กบับริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ และยอด

                 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในบญัชีของบริษทัฯไดต้ดักบัส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยในการจดัท างบการเงินรวม

       2.2.2  งบการเงินรวมน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนั ส าหรับรายการบญัชีเหมือนกนั หรือเหตุการณ์ทางบญัชี

                 ท่ีคลา้ยคลึงกนั

    (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ       (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

                  (  พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี )                      (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน



2.3  รายการบญัชีระหว่างกนั

       ในการจดัท างบการเงินรวม รายการบญัชีระหว่างกนัท่ีเป็นสาระส าคญัไดต้ดัออกในการท างบการเงินรวมแลว้

2.4  งบการเงินรวมน้ีจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือแสดงฐานะการเงินรวม     และผลการด าเนินงานรวมของบริษทั     กรีน 

รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ยเท่านั้น  การใชข้อ้มลูตามงบการเงินรวมเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์น  อาจมีขอ้จ ากดัดา้น

ลกัษณะท่ีคอ่นขา้งแตกต่างกนัในบรรดาบริษทัยอ่ยท่ีน างบการเงินมาประกอบเป็นงบการเงินรวม

2.5 การวดัมลูคา่ยติุธรรม

       นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มลูของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยหลายขอ้ก าหนดให้มีการวดัมลูคา่ยติุธรรมทั้งสินทรัพย์

และหน้ีสินทางการเงินและไมใ่ช่ทางการเงิน 

       บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมลูคา่ยติุธรรม     กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่ม

ผูป้ระเมินมลูคา่  ซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมลูคา่ยติุธรรมท่ีมีนยัส าคญั รวมถึงการวดัมลูคา่ยติุธรรมระดบั 3 และ

รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 

       กลุ่มผูป้ระเมินมลูคา่มีการทบทวนขอ้มลูท่ีไมส่ามารถสงัเกตได ้   และปรับปรุงการวดัมลูคา่ท่ีมีนยัส าคญัอยา่งสม ่าเสมอ 

หากมีการใชข้อ้มลูจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมลูคา่ยติุธรรม  เช่น  ราคาจากนายหนา้ หรือการตั้งราคา  กลุ่มผูป้ระเมินไดป้ระเมิน

หลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมลูคา่ รวมถึงการจดัระดบัชั้นของมลูคา่ยติุธรรมว่าเป็นไป

ตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 

       ประเด็นปัญหาของการวดัมลูคา่ท่ีมีนยัส าคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

       เม่ือวดัมลูคา่ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดใ้ชข้อ้มลูท่ีสามารถสงัเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ี

จะท าได ้มลูคา่ยติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมลูคา่ยติุธรรมตามขอ้มลูท่ีใชใ้นการประเมินมลูคา่ดงัน้ี 

· ขอ้มลูระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไมต่อ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่ง

เดียวกนั 

· ขอ้มลูระดบั 2  เป็นขอ้มลูอ่ืนท่ีสงัเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย)  หรือโดยออ้ม  (เช่น ไดม้าจากราคา)  ถา้สินทรัพย์

นั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในขอ้มลูระดบั 1

· ขอ้มลูระดบั 3 เป็นขอ้มลูส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไมไ่ดม้าจากขอ้มลูท่ีสงัเกตได ้(ขอ้มลูท่ีไมส่ามารถสงัเกตได)้

       หากขอ้มลูท่ีน ามาใชใ้นการวดัมลูคา่ยติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมลูคา่ยติุธรรมท่ีแตกต่าง

กนั   การวดัมลูคา่ยติุธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมลูคา่ยติุธรรมของขอ้มลูท่ีอยู่

ในระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมลูคา่ยติุธรรมโดยรวม 

      บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรับรู้การโอนระหว่างล าดบัชั้นของมลูคา่ยติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอน

    (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ       (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

                  (  พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี )                      (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

 - 2 -



2.6  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมท่ี่ใชใ้นระหว่างปี

       ในระหว่างปี   บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม ่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน

เพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ   โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์

การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน   การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี

ไมมี่ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย

2.7  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมซ่ึ่งมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต

       มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไมมี่ผลบงัคบัใช ้ สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อก

ประกาศท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป ดงัต่อไปน้ี

เร่ือง

มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) การน าเสนองบการเงิน

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) สินคา้คงเหลือ

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) งบกระแสเงินสด

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) สญัญาก่อสร้าง

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ภาษีเงินได้

ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2560) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) สญัญาเช่า

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) รายได้

ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) ผลประโยชน์ของพนกังาน

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560) การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัความช่วยเหลือ

     จากรัฐบาล

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

    (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ       (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

                  (  พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี )                      (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

 - 3 -



เร่ือง

มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2560) ตน้ทุนการกูย้ืม

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2560) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) งบการเงินเฉพาะกิจการ

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2560) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง

ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2560)  ก าไรต่อหุ้น

ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2560) การดอ้ยคา่ของสินทรัพย์

ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2560) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน

ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน

ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2560) อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน

ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2560) เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์

ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) การรวมธุรกิจ

ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2560) สญัญาประกนัภยั

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก

ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2560) การส ารวจและประเมินคา่แหล่งทรัพยากรแร่

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) ส่วนงานด าเนินงาน

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) งบการเงินรวม

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) การร่วมการงาน

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) การวดัมลูคา่ยติุธรรม

    (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ       (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

                  (  พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี )                      (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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เร่ือง

การตีความมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมี่ความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรม

     ด าเนินงาน

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) สญัญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผูเ้ช่า

ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2560) ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุ้น

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท  าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ

ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา

ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ

     คลา้ยคลึงกนั

ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2560) การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 

     การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการดอ้ยคา่

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้

ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2560) ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่าและปฏิสมัพนัธ์

     ของรายการเหล่าน้ี ส าหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 

     ผลประโยชน์ของพนกังาน

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไมใ่ช่เงินสดให้เจา้ของ

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผิวดิน

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560) เงินท่ีน าส่งรัฐ

       บริษทัฯ ไมมี่แผนท่ีจะน ามาตรฐานรายงานทางการเงินดงักล่าวมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั และคาดว่าไมมี่ผลกระทบท่ีมีสาระ

ส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั

    (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ       (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

                  (  พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี )                      (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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3.   นโยบำยบัญชีที่ส ำคญั

3.1  การรับรู้รายได้

       3.1.1  รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์

                บริษทัฯ รับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้(อาคารชุดและบา้นพร้อมท่ีดิน)เม่ืองานก่อสร้างเสร็จตามสญัญา  และไดมี้การ

       โอนความเส่ียงและผลอบแทนท่ีมีนยัส าคญัของความเป็นเจา้ของให้กบัผูซ้ื้อแลว้     โดยกิจการไมเ่ก่ียวขอ้งในการบริหาร

       หรือควบคุมสินคา้ท่ีขายไปแลว้ทั้งทางตรงและทางออ้ม  ซ่ึงมลูคา่ท่ีรับรู้รายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเน่ืองมาจากรายการนั้น 

       สามารถวดัมลูคา่ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ โดยมีการโอนกรรมสิทธ์ิให้ผูซ้ื้อครบถว้นแลว้

       3.1.2 รายไดจ้ากการให้เช่า

                รายไดค้า่เช่ารับรู้รายไดต้ามระยะเวลาของสญัญาเช่า ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา

       3.1.3  รายไดจ้ากการให้บริการ

                รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้รายไดเ้ม่ือให้บริการเสร็จส้ินและเป็นไปตามสญัญาการให้บริการ

       3.1.4  รายไดจ้ากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า

                รายไดจ้ากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้ารับรู้รายไดเ้ม่ือมีการจ่ายกระแสไฟฟ้า ซ่ึงค  านวณตามอตัราท่ีก าหนดในสญัญา

       ซ้ือขายไฟฟ้า

       3.1.5 ดอกเบ้ียรับ

                รายไดด้อกเบ้ีย รับรู้ตามเกณฑส์ดัส่วนของเวลาโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสินทรัพย์

       3.1.6  รายไดอ่ื้นและคา่ใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง

3.2  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

       เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทท่ีมีสภาพคล่องสูง และพร้อมท่ี

จะเปล่ียนเป็นเงินสดท่ีแน่นอนเม่ือครบก าหนด ซ่ึงมีความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงมลูคา่นอ้ย

3.3  เงินลงทุนชัว่คราว

       เงินลงทุนชัว่คราว ประกอบดว้ย เงินฝากประจ าท่ีครบก าหนดไมเ่กิน 1 ปี โดยแสดงตามมลูคา่ยติุธรรม

3.4  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน

       ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน แสดงตามมลูคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ

       บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยบนัทึกคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเกบ็เงินจากลูกหน้ี

ไมไ่ด ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงิน และการวิเคราะห์อายลูุกหน้ีคงคา้ง รวมถึงแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บช าระ

หน้ีจากลูกหน้ีโดยพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

    (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ       (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

                  (  พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี )                      (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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3.5  ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย

       ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย แสดงในราคาทุน หรือมลูคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ  แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า 

       ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย  ประกอบดว้ย  ตน้ทุนท่ีดิน  คา่ก่อสร้าง  และคา่ใชจ่้ายโดยตรงกบัการ

พฒันาโครงการ   ซ่ึงรวมทั้งดอกเบ้ียเงินกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งกนั   ซ่ึงจะหยดุบนัทึกดอกเบ้ียจ่ายเขา้มาเป็นตน้ทุน   เม่ืองานก่อสร้าง

แลว้เสร็จหรือโครงการหยดุพฒันา

       บริษทัฯ บนัทึกตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นตน้ทุนขายเม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิให้กบัผูซ้ื้อแลว้

3.6  เงินลงทุน

       3.6.1  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

                เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษทั บนัทึกบญัชีตามราคาทุน การดอ้ยคา่ของ

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจะบนัทึกเป็นคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน เม่ือมีส่ิงบ่งช้ีถึงการดอ้ยคา่ ( ถา้มี )

       3.6.2  เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน

                เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไมอ่ยู่ในความตอ้งการของตลาด ซ่ึงบริษทัฯ ถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป แสดงดว้ยราคาทุน 

ปรับลดดว้ยคา่เผ่ือการดอ้ยคา่(ถา้มี)

3.7  อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน

       อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ซ่ึงหมายถึง อสงัหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค้า่เช่าหรือจากการเพ่ิมข้ึน

ของมลูคา่ของสินทรัพยห์รือทั้งสองอยา่ง  ซ่ึงแสดงไวใ้นราคาทุนหกัคา่เส่ือมราคาสะสมและคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ (ถา้มี) 

       ราคาทุนไดร้วมตน้ทุนประมาณการเบ้ืองตน้ส าหรับการร้ือถอน   การขนยา้ยและการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์ซ่ึงเป็น

ภาระผกูพนัของกิจการ  และกิจการจะทบทวนอายกุารให้ประโยชน์มลูคา่คงเหลือ และวิธีการคิดคา่เส่ือมราคาอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุก

ส้ินรอบบญัชีคา่เส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรงในอตัราดงัน้ี

จ  านวนปี

อาคารชุด 30

3.8  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

       ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  แสดงมลูคา่ตามราคาทุน  ซ่ึงค  านวณจากราคาซ้ือสินทรัพยท์ั้งท่ีเป็นเงินสดและจ านวนเทียบเท่า

เงินสด ในการท าให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ในสถานท่ีหรือสภาพท่ีพร้อมท่ีจะใชง้านตามวตัถุประสงค ์

     อาคารและอุปกรณ์ แสดงมลูคา่ตามราคาทุนหกัคา่เส่ือมราคาสะสม และคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์(ถา้มี ) 

     บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยคิดคา่เส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ โดยเส้นตรงตามช่วงอายกุารใชง้านโดยพิจารณาแต่ละส่วนแยก

ต่างหากจากกนั เม่ือแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสาระส าคญัและมีอายกุารใชง้านต่างกนั อายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพย์

มีดงัน้ี

    (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ       (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

                  (  พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี )                      (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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จ ำนวนปี

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 20

อุปกรณ์ 5

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 3-5

ระบบไฟฟ้ำ ระบบปรับอำกำศ และระบบติดต่อส่ือสำร 5

ยำนพำหนะ 5

ระบบและอุปกรณ์โครงกำรพลงังำนแสงอำทิตย์ 21

       รำยจ่ำยเก่ียวกบักำรต่อเติม  กำรต่ออำย ุหรือกำรปรับปรุงถือเป็นรำคำทุนของสินทรัพย ์ ส่วนคำ่ซ่อมแซมและคำ่บ ำรุงรักษำ

รับรู้เป็นคำ่ใชจ่้ำยในรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเกิดข้ึน

3.9  สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน

       บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนท่ีมีอำยกุำรให้ประโยชน์จ  ำกดัอยำ่งมีระบบ โดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุ

กำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยคำ่ของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิด

กำรดอ้ยคำ่

       สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนท่ีมีอำยกุำรให้ประโยชน์จ  ำกดั มีดงัน้ี

จ  ำนวนปี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3

3.10  ตน้ทุนขำยอสงัหำริมทรัพย์

       ตน้ทุนขำยอสงัหำริมทรัพยป์ระกอบดว้ย  ท่ีดิน  คำ่ถมท่ี  คำ่ออกแบบ  คำ่สำธำณูปโภค  คำ่ก่อสร้ำง  ตน้ทุนกำรกูย้ืมและ

คำ่ใชจ่้ำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

       ในกำรค ำนวณหำตน้ทุนหน่วยในอำคำรชุดพกัอำศยั บริษทัฯ ไดแ้บ่งสรรตน้ทุนกำรพฒันำทั้งหมดท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน(โดย

ค ำนึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงดว้ย ) ตำมเกณฑพ้ื์นท่ี  และตำมเกณฑร์ำคำขำย 

       คำ่ใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรขำย เช่นภำษีธุรกิจเฉพำะ คำ่ธรรมเนียมกำรโอนกรรมสิทธ์ิ บนัทึกเป็นคำ่ใชจ่้ำยเม่ือมีกำรขำย

    (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมกำร       (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมกำร

                (  พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี )                      (   นำยประทีป    อนนัตโชติ   )
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3.11  กำรดอ้ยคำ่ของสินทรัพย์

       บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยประเมินกำรดอ้ยคำ่ของสินทรัพยอ์ยำ่งสม ่ำเสมอ หำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำมีกำรดอ้ยคำ่ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย

จะประมำณมลูคำ่ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์ หำกรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ำมลูคำ่ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน  บริษทัฯ

และบริษทัยอ่ยปรับปรุงลดมลูคำ่ของสินทรัพยน์ั้นลดลงให้เท่ำกบัมลูคำ่ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน   และรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่

ของสินทรัพยใ์นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน   มลูคำ่ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์ หมำยถึงรำคำ

ขำยสุทธิหรือมลูคำ่จำกกำรใชข้องสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่จ ำนวนใดจะสูงกว่ำ

3.12  สญัญำเช่ำ

        กำรเช่ำทรัพยสิ์น ซ่ึงพิจำรณำว่ำควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของทั้งหมดไดโ้อนกบัผูเ้ช่ำถือว่ำสญัญำเช่ำท่ีดิน

และอุปกรณ์เป็นสญัญำเช่ำกำรเงิน    สญัญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกมลูคำ่ของสินทรัพยเ์ป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนตำมมลูคำ่ยติุธรรมสุทธิของ

สินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมลูคำ่ปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแลว้แต่อยำ่งใดจะต ่ำกว่ำ    โดยจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำย

จะแบ่งเป็นส่วนของหน้ีสินและคำ่ใชจ่้ำยทำงกำรเงินเพ่ือให้จ  ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยในแต่ละงวดมีจ ำนวนคงท่ี   คำ่เช่ำซ่ึงตอ้งจ่ำยตำม

ภำระผกูพนัหกักบัคำ่ใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในงบก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ   สินทรัพยภ์ำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน     จะคิดคำ่เส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยน์ั้น

กำรเช่ำสินทรัพยโ์ดยท่ีควำมเส่ียงและผลลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของตกอยู่กบัผูใ้ห้เช่ำ จะถูกจดัเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำน กำร

ช ำระเงินภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำน  จะถูกบนัทึกเป็นคำ่ใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ    โดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุญัญำเช่ำ

คำ่ใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรยกเลิกสญัญำเช่ำด ำเนินงำนก่อนหมดอำยกุำรเช่ำ   เช่น  เบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่ำยให้ผูใ้ห้เช่ำ  จะถูกบนัทึกเป็น

คำ่ใชจ่้ำยในรอบระยะเวลำบญัชีท่ีมีกำรยกเลิกสญัญำ

3.13  กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ และผลประโยชน์พนกังำน

        3.13.1  กองทุนส ำรองเล้ียงชีพพนกังำน

   บริษทัฯ จดัให้มีกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนกำรจ่ำยสมทบตำมท่ีไดก้  ำหนดกำรจ่ำยสมทบไวแ้ลว้

        สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกไปจำกสินทรัพยข์องบริษทั และไดรั้บกำรบริหำรโดยผูจ้ดักำรกองทุนภำยนอก

        กองทุนส ำรองเล้ียงชีพดงักล่ำวไดรั้บเงินสะสมเขำ้กองทุนจำกพนกังำนและเงินสมทบจำกบริษทั เงินจ่ำยสมทบกองทุนส ำรอง

        เล้ียงชีพบนัทึกเป็นคำ่ใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเกิดรำยกำรนั้น

    (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมกำร       (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมกำร

                (  พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี )                      (   นำยประทีป    อนนัตโชติ   )
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        3.13.2  ผลประโยชน์ของพนกังำน

  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน  ซ่ึง

        บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยถือว่ำเงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน

  บริษทัฯ  ค  ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน    โดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี

        ประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method ) ซ่ึงค  ำนวณโดยผูเ้ช่ียวชำญตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั

  บริษทัฯ รับรู้หน้ีสินดงักล่ำวดว้ยมลูคำ่ปัจจุบนัของภำระผกูพนั ณ วนัท่ีในรำยงำน   ซ่ึงปรับปรุงดว้ยก ำไรขำดทุนจำก

        กำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัและตน้ทุนบริกำรในอดีต   ผลก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั

        คณิตศำสตร์ประกนัภยัจะรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

3.14  ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน

        ก  ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน   ค  ำนวณโดยกำรหำรก ำไร(ขำดทุน)  สุทธิส ำหรับปีดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุ้นสำมญั

ระหว่ำงปี

3.15  ก ำไรต่อหุ้นปรับลด

        ก  ำไรต่อหุ้นปรับลด  ค  ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธิส ำหรับปีดว้ยผลรวมของจ ำนวนหุ้นสำมญั  ณ  วนัส้ินปีกบัจ ำนวนหุ้น

สำมญัท่ีบริษทัตอ้งออกเพ่ือแปลงห้นสำมญัเทียบเท่ำ (ใบส ำคญัแสดงสิทธิ) ทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสำมญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 

ตำมระยะเวลำท่ีสมมติว่ำมีกำรแปลงหุ้นเกิดข้ึน ณ วนัท่ี ออกหุ้นสำมญัเทียบเท่ำ

        ในกำรค ำนวณจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีเพ่ิมข้ึนหำกมีกำรใชสิ้ทธิ บริษทัฯ ค  ำนวณว่ำหำกน ำเงินท่ีไดรั้บจำกกำรใชสิ้ทธิจำกใบส ำคญั

แสดงสิทธิท่ีเหลืออยู่ดงักล่ำวมำซ้ือหุ้นสำมญักลบัคืนในรำคำตลำดถวัเฉล่ียของงวดเพ่ือก ำหนดจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีตอ้งออกเพ่ิมแลว้

น ำจ  ำนวนหุ้นสำมญัส่วนเพ่ิมดงักล่ำวมำรวมกบัหุ้นสำมญัท่ีมีอยู่  ทั้งน้ีไมมี่กำรปรับปรุงใดๆในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จและก ำไร

ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

    (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมกำร       (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมกำร

                (  พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี )                      (   นำยประทีป    อนนัตโชติ   )
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3.16  คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได้

        รำยจ่ำยเก่ียวกบัภำษีในรอบระยะเวลำบญัชีประกอบดว้ยภำษีเงินไดปี้ปัจจุบนัและภำษีเงินไดร้อตดับญัชี

        3.16.1  ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลงวดปัจจุบนั

  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยบนัทึกภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีตอ้งจ่ำยในแต่ละงวดเป็นคำ่ใชจ่้ำยทั้งหมดในงวดนั้น และค ำนวณ

        ภำษีเงินไดต้ำมท่ีก ำหนดไวใ้นประมวลรัษฎำกร

        3.16.2  ภำษีเงินไดร้อตดับญัชี

  บริษทัฯ      และบริษทัยอ่ยบนัทึกภำษีเงินไดร้อตดับญัชีของผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

        หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น  โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ิน

        รอบระยะเวลำรำยงำน

  บริษทัฯ    และบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร  แต่

        รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไมไ่ดใ้ชใ้นจ ำนวน

        เท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่    ท่ีบริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผล

        แตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี และผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไมไ่ดใ้ชน้ั้น

  บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยจะทบทวนมลูคำ่ตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตกับญัชีทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำ

        รำยงำนและจะปรับลดมลูคำ่ตำมบญัชีดงักล่ำวหำกมีควำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่ว่ำ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะไมมี่ก ำไรทำง

        ภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์

  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้ง

        กบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น

3.17  บุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั

         บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูกควมคุมโดยบริษทัฯ 

ไมว่่ำจะเป็นโดยตรงหรือทำงออ้ม หรือยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ

         นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ยงัหมำยถึง บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญักบับริษทัฯ  

ผูบ้ริหำรคนส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทั ท่ีมีอ  ำนำจในกำรวำงแผนและก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษทั

    (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมกำร       (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมกำร

                (  พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี )                      (   นำยประทีป    อนนัตโชติ   )
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3.18  รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ

        รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ  แปลงคำ่เป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน  ณ  วนัท่ีเกิดรำยกำรยอดคงเหลือของ

สินทรัพยแ์ละหน้ิสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัท่ีในรำยงำนแปลงคำ่เป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ 

วนัท่ี ก  ำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงคำ่จะบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

3.19 ส่วนงำนด ำเนินงำน

        ผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนท่ีรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน)

และแสดงถึงรำยกำรท่ีเกิดข้ึนจำกส่วนงำนด ำเนินงำนนั้นโดยตรงรวมถึงรำยกำรท่ีไดรั้บกำรปันส่วนอยำ่งสมเหตุสมผล

3.20 ประมำณกำรทำงบญัชี

       ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชป้ระมำณกำรรำยกำรบญัชีบำงรำยกำร ซ่ึงมีผล

กระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงิน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ดว้ยเหตุน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริงในภำยหลงั จึงแตกต่ำงไป

จำกจ ำนวนท่ีประมำณไว้

      ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีอำจมีควำมเส่ียงต่อกำรปรับปรุงบญัชีในปีถดัไปต่อมลูคำ่สินทรัพยย์กไป     ณ     วนัท่ีในงบ

แสดงฐำนะกำรเงินไดแ้ก่ ส ำรองผลประโยชน์ของพนกังำน เป็นมลูคำ่ท่ีประมำณกำรโดยผูเ้ช่ียวชำญ ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั

และผูบ้ริหำรให้กำรรับรองกำรประมำณกำรในเร่ืองน้ีคอ่นขำ้งมีควำมไมแ่น่นอน  อนัเน่ืองมำจำกลกัษณะของโครงกำรท่ีมีระยะเวลำ

ยำว (หมำยเหตุ 3.13.2) กำรประมำณกำรในเร่ืองอ่ืน ๆ ไดถู้กเปิดเผยในแต่ละส่วนท่ีเก่ียวขอ้งของหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินน้ี

3.21  ประมำณกำรหน้ีสิน

        บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินและคำ่ใชจ่้ำยไวใ้นงบกำรเงิน   เม่ือบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนั

ตำมกฎหมำยหรือเป็นภำระผกูพนัท่ีคอ่นขำ้งแน่นอนท่ีมีผลสืบเน่ืองจำกเหตุกำรณ์ในอดีต  ซ่ึงอำจท ำให้บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยตอ้ง

ช ำระหรือชดใชต้ำมภำระผกูพนันั้น   และจ ำนวนท่ีตอ้งชดใชด้งักล่ำวสำมำรถประมำณไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล สินทรัพยท่ี์อำจเกิดข้ึน

จะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ยกต่ำงหำก    เม่ือมีปัจจยัสนบัสนุนว่ำจะไดรั้บคืนแน่นอน   บริษทัฯ  จะรับรู้รำยจ่ำยไดรั้บคืนเป็นสินทรัพย์

แยกต่ำงหำกแต่ตอ้งไมเ่กินจ ำนวนประมำณกำรหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง

    (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมกำร      (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมกำร

                (  พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี )                  (   นำยประทีป    อนนัตโชติ   )
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4.   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

       เงินสด 50,774.00 54,505.00 32,933.00 45,738.00 

       เงินฝำกกระแสรำยวนั 60,213.11 446,307.71 10,060.00 10,000.00 

       เงินฝำกออมทรัพย์ 198,027,628.28 222,080,320.05 190,642,495.05 202,234,080.76 

       เงินฝำกประจ ำ 3 เดือน 14,920,108.18 0.00 0.00 0.00 

รวม 213,058,723.57 222,581,132.76 190,685,488.05 202,289,818.76 

5.   เงินลงทุนช่ัวคราว

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินรวม

2560 2559 2560 2559

       เงินฝำกประจ ำ 5 เดือน 0.00 100,250,000.00 0.00 100,000,000.00

6.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

       6.1  ลูกหน้ีกำรคำ้ 3,031,290.39 2,392,677.15 2,211,081.46 2,392,677.15 

       6.2  ลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 9,343,807.54 4,306,748.76 5,610,645.98 3,050,686.06 

รวม 12,375,097.93 6,699,425.91 7,821,727.44 5,443,363.21 

    (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมกำร      (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมกำร

                (  พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี )                  (   นำยประทีป    อนนัตโชติ   )

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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6.1  ลูกหน้ีกำรคำ้  ประกอบดว้ย

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

       ลูกหน้ีกำรคำ้ 33,517,203.33 46,256,979.03 29,429,082.60 42,989,067.23 

       หกั คำ่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (30,485,912.94) (43,864,301.88) (27,218,001.14) (40,596,390.08)

ลูกหน้ีกำรคำ้ 3,031,290.39 2,392,677.15 2,211,081.46 2,392,677.15 

       ณ วนัท่ี  31  ธนัวำคม  2560 และ 2559  บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีลูกหน้ีกำรคำ้แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระโดยนบัจำกวนัท่ี 

ครบก ำหนดช ำระ ไดด้งัน้ี

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

          ยงัไมถึ่งก ำหนดช ำระ 3,031,290.39 2,392,677.15 2,211,081.46 2,392,677.15 

          เกินก ำหนดช ำระมำกกว่ำ 12 เดือน 30,485,912.94 43,864,301.88 27,218,001.14 40,596,390.08 

รวม 33,517,203.33 46,256,979.03 29,429,082.60 42,989,067.23 

6.2  ลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน  ประกอบดว้ย

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

       คำ่ใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 887,294.94 814,523.05 846,570.54 787,152.51 

       ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ำยล่วงหนำ้ 566,296.00 1,605,297.00 180,660.00 1,605,297.00 

       อ่ืน ๆ 7,890,216.60 1,886,928.71 4,583,415.44 658,236.55 

รวม 9,343,807.54 4,306,748.76 5,610,645.98 3,050,686.06 

    (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมกำร      (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมกำร

                (  พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี )                  (   นำยประทีป    อนนัตโชติ   )
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7.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืนกจิการที่เกีย่วข้องกนั

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559

        ลูกหน้ีการคา้ 100,000.00 226,750.00 

        ลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 83,868.34 375,286.08 

รวม        183,868.34 602,036.08 

        หกั คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 0.00 (375,286.08)

รวม 183,868.34 226,750.00 

8.  เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรับจากบริษทัย่อย

(หน่วย : บาท)

2560 2559

          เงินให้กูย้ืม 39,350,000.00 44,350,000.00

          ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,757,667.82 1,785,520.56

รวม 41,107,667.82 46,135,520.56

          หกั  คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (41,107,667.82) (41,112,917.82)

เงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย 0.00 5,022,602.74

       ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม  2560  และ 2559  บริษทัฯ  มีเงินให้กูย้ืมกบับริษทัยอ่ย  3 แห่ง มีรายละเอียดดงัน้ี

แห่งท่ี 1   เงินกูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับ จ านวน 41.11 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัยอ่ยมีผลประกอบขาดทุนและหยดุประกอบ

               กิจการ บริษทัฯไดต้ั้งคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญทั้งจ  านวนและหยดุคิดดอกเบ้ีย

แห่งท่ี 2   เงินกูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับ จ านวน 5.02 ลา้นบาท และเป็นการกูย้ืม  ในปี 2559 คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3-5

               ต่อปี  ในไตรมาส 1/2560 ไดรั้บช าระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียแลว้ทั้งจ  านวน

    (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

                (  พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี )         (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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9.  ลูกหนีเ้งินมดัจ าและเงินประกนัโครงการ

(หน่วย : บาท)

2560 2559 2560 2559

          9.1  ลูกหน้ีเงินมดัจ าคา่ซ้ือท่ีดิน 46,000,000.00 46,000,000.00 46,000,000.00 46,000,000.00

          9.2  เงินประกนัเพ่ือศึกษาโครงการ 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00

          9.3  เงินจ่ายล่วงหนา้คา่หุ้น 19,000,000.00 0.00 0.00 0.00

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

          หกั    คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (100,000,000.00) (81,000,000.00) (81,000,000.00) (81,000,000.00)

ลูกหน้ีเงินมดัจ าและ

          เงินประกนัโครงการ 0.00 0.00 0.00 0.00

9.1 ลูกหนีเ้งินมดัจ าค่าซ้ือที่ดนิ

       ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม  2560  และ 2559  บริษทัฯ  มีลูกหน้ีเงินมดัจ า  จ  านวน 46  ลา้นบาท  เป็นลูกหน้ีท่ีเกิดจากการโอนสิทธิ

เงินมดัจ าคา่ท่ีดินให้แก่บริษทัแห่งหน่ึง   ซ่ึงครบก าหนดช าระในเดือนมิถุนายน  2558  บริษทัดงักล่าวไมส่ามารถช าระหน้ีไดต้าม  

ก าหนด  และไดมี้การเจรจากบับริษทัฯ    เพ่ือขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการช าระคืน   โดยจะผอ่นจ่ายเป็นงวดพร้อมทั้งดอกเบ้ีย

ตามท่ีตกลงร่วมกนั จนถึงปัจจุบนับริษทัฯ  ยงัไมไ่ดรั้บช าระในปี 2558  บริษทัฯ จึงไดบ้นัทึกตั้งคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญทั้งจ  านวน

และในปี 2559 ไดฟ้้องร้องด าเนินคดี ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

9.2  เงินประกนัเพ่ือศึกษาโครงการ

       เม่ือวนัท่ี 29  กรกฎาคม  2558  บริษทัฯ ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงกบัเจา้ของโครงการรายหน่ึงเพ่ือศึกษาโครงการอาคารพกัอาศยั

ให้เช่า ท่ีจงัหวดัเชียงใหม ่และเม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2558 บริษทัฯไดจ่้ายเงินประกนัส าหรับโครงการดงักล่าวจ านวน 35 ลา้นบาท

ซ่ึงตามขอ้ตกลงหากบริษทัฯ ไมป่ระสงคจ์ะร่วมลงทุน   เจา้ของโครงการจะตอ้งคืนเงินประกนัทั้งหมด   ตามรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษทั  เม่ือวนัท่ี  9  กมุภาพนัธ์  2559  ท่ีประชุมมีมติไมร่่วมลงทุนในโครงการดงักล่าว  และบริษทัฯ  ไดฟ้้องร้อง

ด าเนินคดีเรียกคืนเงินประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ จึงบนัทึกคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญทั้งจ  านวน

    (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

                (  พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี )         (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงินรวม



9.3  เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น

       เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 บริษทัยอ่ยไดท้  าสญัญาจะซ้ือจะขายหุ้น และจ่ายงินล่วงหนา้คา่เงินลงทุนให้แก่บุคคลภายนอก

รายหน่ึง  จ  านวน  19  ลา้นบาท   เพ่ือลงทุนในหุ้นของบริษทัแห่งหน่ึงท่ีอยู่ระหว่างเจรจาเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์ (โซล่าร์ฟาร์ม)  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2560  เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2560  ภายใตเ้ง่ือนไข

บริษทัฯ ดงักล่าว จะไดรั้บโอนกิจการจากเจา้ของโครงการเดิมภายในปี 2560 และเม่ือครบก าหนดตามเง่ือนไขบริษทัดงักล่าว ไม่

สามารถรับโอนกิจการจากเจา้ของโครงการเดิมได ้ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัใหญ่ มีมติให้ยกเลิกการเขา้ลงทุนเน่ืองจาก 

มีความล่าชา้ การโอนกิจการไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไข  เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยไดท้  าหนงัสือแจง้ขอยกเลิกการลงทุน

และเรียกเงินคืนทั้งจ  านวน 19 ลา้นบาท จนถึงปัจจุบนั บริษทัยอ่ยยงัไมไ่ดรั้บเงินคืน ปัจจุบนับริษทัยอ่ยอยู่ระหว่างด าเนินการตาม

กฎหมาย และไดต้ั้งคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญแลว้ทั้งจ  านวน

10.  ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

       ตน้ทุนคา่ท่ีดิน 81,718,890.61 151,938,667.61 54,279,791.61 118,279,791.61

       ตน้ทุนอาคารและอ่ืนๆ 143,949,531.88 205,338,505.43 24,092,009.94 58,595,596.63

รวม 225,668,422.49 357,277,173.04 78,371,801.55 176,875,388.24

       หกั  คา่เผ่ือจากการลดมลูคา่ (13,846,304.99) (33,123,775.82) (13,846,304.99) (33,123,775.82)

สุทธิ 211,822,117.50 324,153,397.22 64,525,496.56 143,751,612.42

    (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

                (  พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี )         (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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       การเปล่ียนแปลงของตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย ์ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

       คงเหลือ ณ วนัตน้ปี 324,153,397.22 162,891,537.38 143,751,612.42 162,891,537.38

       เพ่ิมข้ึนระหว่างปี 536,968.77 22,685,812.09 206,549.14 15,523,914.82

       เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือเงินลงทุนบริษทัยอ่ย 0.00 552,928,398.10 0.00 0.00

       ลดลงจากการขายห้องชุดระหว่างปี (34,582,852.09) (385,478,857.51) (1,147,268.60) (5,790,346.94)

       ลดลงจากการโอนเป็นสินทรัพยใ์ห้เช่า (97,562,867.23) 0.00 (97,562,867.23) 0.00

       โอนกลบั (หกั) คา่เผ่ือจากการลดมลูคา่ 5,275,322.63 (28,873,492.84) 5,275,322.63 (28,873,492.84)

       โอนคา่เผ่ือจากการลดมลูคา่เป็น

               สินทรัพยใ์ห้เช่า 14,002,148.20 0.00 14,002,148.20 0.00

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

      ตั้งแต่ไตรมาส 2/2560 บริษทัฯ ไดน้ าโครงการอาคารชุดบางส่วนซ่ึงมีมลูคา่ตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 

97.56 ลา้นบาท จากเดิม บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะขาย เปล่ียนเป็นให้เช่าแทน ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดบ้นัทึกโอนตน้ทุนการพฒันา

โครงการอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขายไปเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจ านวน  91.16 ลา้นบาท  ( ตามหมายเหตุ 14)  และ  

ทรัพยสิ์นเพ่ือให้บริการจ านวน  6.83 ลา้นบาท  ( ตามหมายเหตุ 15 )

    (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

                (  พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี )         (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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11. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย

       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  บริษทัฯ มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ตามรายละเอียด ดงัน้ี

ทุนท่ีเรียกช าระแลว้ สดัส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ

2560 2559 2560 2559

พนับาท พนับาท ร้อยละ ร้อยละ

บริษทั กรีน พลสั แอสเซท จ ากดั 30,000.00 30,000.00 99.99 99.99

บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั 20,000.00 20,000.00 99.99 99.99

บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 150,000.00 150,000.00 99.99 99.99

บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ  ากดั 145,000.00 0.00 99.99 0.00

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า ราคาทุนสุทธิ

2560 2559 2560 2559 2560 2559

บริษทั กรีน พลสั แอสเซท จ ากดั 29,999,960.00 29,999,960.00 (29,999,960.00) (29,999,960.00) 0.00 0.00

บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั 34,999,960.00 19,999,960.00 (29,901,593.07) (9,886,124.09) 5,098,366.93 10,113,835.91

บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 160,000,000.00 160,000,000.00 0.00 0.00 160,000,000.00 160,000,000.00

บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ  ากดั 14,499,800.00 0.00 0.00 0.00 14,499,800.00 0.00

รวม 239,499,720.00 209,999,920.00 (59,901,553.07) (39,886,084.09) 179,598,166.93 170,113,835.91

       ในปี 2560   บริษทัฯ ไดล้งทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมอีกแห่งหน่ึง คือ บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ  ากดั ซ่ึงประกอบกิจการพลงังานไฟฟ้าแสงอาทิตย์

โดยการซ้ือกิจการทั้งหมดของบริษทัยอ่ย ตามหมายเหตุ 32.1

       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  บริษทัฯ มีค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2 แห่ง เน่ืองจากบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีผล

ประกอบการขาดทุนเกินทุนและหยดุประกอบกิจการชัว่คราว และบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง มีผลประกอบการขาดทุนติดต่อกนัหลายปี 

    (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

                (  พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี )                 (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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12. เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน

       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เงินลงทุนระยะอ่ืน ประกอบดว้ย เงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัอ่ืน ดงัต่อไปน้ี

ทุนท่ีเรียกช าระแลว้ สดัส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ

2560 2559 2560 2559

พนับาท พนับาท ร้อยละ ร้อยละ

       บริษทั ภูเก็ตเพนนินซูลา จ  ากดั 600,000.00         600,000.00         20.00                  20.00                  

       บริษทั ออร่า ดรีม จ ากดั 500,000.00         500,000.00         9.00                    9.00                    

       บริษทั เมดดาลิสท ์วิชัน่ จ  ากดั 0.00 17,800.00 0.00 89.00

(หน่วย : บาท)

                            งบการเงินรวม                             งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ราคาทุนเงินลงทุน :-

       บริษทั ภูเก็ตเพนนินซูลา จ  ากดั 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00

       บริษทั ออร่า ดรีม จ ากดั 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00

       บริษทั เมดดาลิสท ์วิชัน่ จ  ากดั (ตามวิธีส่วนไดเ้สีย)  ปิดกิจการ 0.00 0.00 0.00 17,800,000.00

รวม 185,000,000.00 185,000,000.00 185,000,000.00 202,800,000.00

       หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (151,610,000.00) (149,135,000.00) (151,610,000.00) (166,935,000.00)

       เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 33,390,000.00 35,865,000.00 33,390,000.00 35,865,000.00

       ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2559  บริษทัยอ่ย 1 แห่ง ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการ เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯจึงบนัทึกโอนบญัชีเงินลงทุนใน

บริษทัยอ่ยดงักล่าว  จ  านวน  17.80  ลา้นบาท   บนัทึกเป็นเงินลงทุนระยะยาวในบริษทัอ่ืนรับรู้ตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมผลต่างจากการ

เปล่ียนแปลงวิธีบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าว จ  านวน 13.39 ลา้นบาท แสดงเป็นก าไรจากส่วนงานท่ียกเลิกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

    (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

                (  พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี )                 (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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13. ลูกหนีไ้ม่หมุนเวียนอ่ืนกจิการที่เกีย่วข้องกนั

       เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2560 บริษทัฯ ไดท้  าสญัญาขายคืนทรัพยสิ์น ซ่ึงเป็นระบบและอุปกรณ์โครงการพลงังานแสงอาทิตยบ์น
หลงัคากบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง  จ  านวน  43.50  ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดเ้คยซ้ือทรัพยสิ์นดงักล่าว ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 
(ตามหมายเหตุ  15)   เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวไมส่ามารถช าระหน้ีสินคา่ทรัพยสิ์นภายในระยะเวลาท่ีก าหนด    จึงไดท้  าสญัญาประนี
ประนอมผอ่นช าระเป็นรายเดือนพร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี โดยเงินตน้รวมดอกเบ้ียเดือนละไมต่  ่ากว่า 300,000 บาท

14. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

และงบเฉพาะกิจการ
อาคารชุด

ราคาทุน :-
       ณ ตน้ปี 2559 0.00
       ซ้ือเพ่ิม 0.00

       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 0.00
       โอนเขา้มา 91,159,636.20
       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 91,159,636.20
คา่เส่ือมราคาสะสม :-
       ณ ตน้ปี 2559 0.00
       คา่เส่ือมราคาส าหรับปี 0.00
       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 0.00
       คา่เส่ือมราคาส าหรับปี (1,617,136.40)
       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (1,617,136.40)

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ทรัพยสิ์น :- 
       ณ ตน้ปี 2559 0.00
       (เพ่ิม) ลด 0.00
       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 0.00
       (เพ่ิม) ลด (14,002,148.20)
       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (14,002,148.20)
มลูคา่สุทธิตามบญัชี :-
       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 75,540,351.60

       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 0.00

คา่เส่ือมราคาท่ีอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
       ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 1,617,136.40
       ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2559 0.00

    (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ
                (  พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี )                 (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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15. ที่ดนิ  อาคารและอุปกรณ์ 

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

อาคารและ เคร่ืองตกแต่งและ ระบบไฟฟ้า

ส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ส านกังาน
ระบบติดต่อส่ือสาร
 และระบบปรับ

ราคาทนุ :-

       ณ ตน้ปี 2559 12,000,000.00 28,000,000.00 4,988,495.80 8,467,981.57 443,386.50 0.00 9,258,000.00 0.00 63,157,863.87

       ซ้ือเพ่ิม 0.00 385,630.00 774,422.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,160,052.50

       ขาย/ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 (144,758.60) 0.00 0.00 0.00 (6,560,000.00) 0.00 (6,704,758.60)

       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 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

       ซ้ือเพ่ิม 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/ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 (417,627.57) (15,420.56) 0.00 0.00 0.00 0.00 (433,048.13)

       ณ วนัท่ี 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

ค่าเส่ือมราคาสะสม :-

       ณ ตน้ปี 2559 0.00 (571,506.85) (1,714,476.56) (8,443,147.96) (185,341.09) 0.00 (707,955.62) 0.00 (11,622,428.08)

       ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 0.00 (1,400,000.00) (1,067,619.98) (5,484.11) (88,677.30) 0.00 (735,840.43) 0.00 (3,297,621.82)

       โอนเขา้มา 0.00 0.00 (94,367.75) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (94,367.75)

       ขาย/ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 68,833.34 0.00 0.00 0.00 689,654.14 0.00 758,487.48

       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 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)

       ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 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)

       ขาย/ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 330,840.37 13,569.42 0.00 0.00 0.00 0.00 344,409.79

       ณ วนัท่ี 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)

มูลค่าสุทธิตามบญัชี :-
       ณ วนัท่ี 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

       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 12,000,000.00 26,414,123.15 2,810,528.75 19,349.50 169,368.11 0.00 1,943,858.09 0.00 43,357,227.60

ค่าเส่ือมราคาท่ีอยูใ่นงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ

       ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 4,761,626.66

       ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2559 3,297,621.82

(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

           (  พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี )                 (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

รวมท่ีดิน ยานพาหนะอุปกรณ์ สินทรัพยอ่ื์น
ระบบและอุปกรณ์
โครงการพลงังาน

แสงอาทิตย์
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15. ที่ดนิ  อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารและ เคร่ืองตกแต่งและ

ส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ส านกังาน
ราคาทุน :-
       ณ ตน้ปี 2559 12,000,000.00 28,000,000.00 4,508,593.10 8,427,791.01 443,386.50 9,258,000.00 0.00 62,637,770.61
       ซ้ือเพ่ิม 0.00 385,630.00 471,176.50 0.00 0.00 0.00 0.00 856,806.50
       ขาย/ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 (33,656.60) 0.00 0.00 (6,560,000.00) 0.00 (6,593,656.60)
       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 12,000,000.00 28,385,630.00 4,946,113.00 8,427,791.01 443,386.50 2,698,000.00 0.00 56,900,920.51
       ซ้ือเพ่ิม 2,000,000.00 18,302,068.47 276,138.74 0.00 236,470.00 0.00 0.00 20,814,677.21
       โอนเขา้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,877,090.65 6,877,090.65
       ขาย/ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 (300,421.49) 0.00 0.00 0.00 0.00 (300,421.49)
       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 14,000,000.00 46,687,698.47 4,921,830.25 8,427,791.01 679,856.50 2,698,000.00 6,877,090.65 84,292,266.88
คา่เส่ือมราคาสะสม :-
       ณ ตน้ปี 2559 0.00 (571,506.85) (1,486,217.51) (8,427,714.01) (185,341.09) (707,955.62) 0.00 (11,378,735.08)
       คา่เส่ือมราคาส าหรับปี 0.00 (1,400,000.00) (922,829.46) 0.00 (88,677.30) (735,840.43) 0.00 (3,147,347.19)
       ขาย/ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 6,058.34 0.00 0.00 689,654.14 0.00 695,712.48
       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 0.00 (1,971,506.85) (2,402,988.63) (8,427,714.01) (274,018.39) (754,141.91) 0.00 (13,830,369.79)
       คา่เส่ือมราคาส าหรับปี 0.00 (1,742,830.68) (851,804.42) 0.00 (127,532.89) (536,643.29) (917,913.80) (4,176,725.08)
       ขาย/ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 229,952.39 0.00 0.00 0.00 0.00 229,952.39
       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 0.00 (3,714,337.53) (3,024,840.66) (8,427,714.01) (401,551.28) (1,290,785.20) (917,913.80) (17,777,142.48)
มูลคา่สุทธิตามบญัชี :-
       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 14,000,000.00 42,973,360.94 1,896,989.59 77.00 278,305.22 1,407,214.80 5,959,176.85 66,515,124.40
       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 12,000,000.00 26,414,123.15 2,543,124.37 77.00 169,368.11 1,943,858.09 0.00 43,070,550.72

คา่เส่ือมราคาท่ีอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
       ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 4,176,725.08
       ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2559 3,147,347.19

(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ
              (  พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี )                 (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

รวมท่ีดิน อุปกรณ์
ระบบไฟฟ้าและ

ระบบ
ยานพาหนะ สินทรัพยอ่ื์น



16. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ่ืน
(หน่วย : บาท)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
       ราคาทุน :

ณ ตน้ปี 2559 115,720,525.00
ซ้ือเพ่ิม 44,512.00
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 115,765,037.00
ซ้ือเพ่ิม 0.00
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 115,765,037.00

       คา่ตดัจ าหน่ายสะสม :

ณ ตน้ปี 2559 (96,270,071.52)
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี (82,257.36)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (96,352,328.88)
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี (27,446.86)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (96,379,775.74)

       คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของทรัพยสิ์น :
ณ ตน้ปี 2559 (19,364,614.54)
ซ้ือเพ่ิม 0.00

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (19,364,614.54)
ซ้ือเพ่ิม 0.00
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (19,364,614.54)

       มลูคา่สุทธิตามบญัชี :
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 20,646.72
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 48,093.58

       คา่ตดัจ าหน่ายท่ีอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 27,446.86

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 82,257.36

    (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

              (  พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี )                 (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ



17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน

(หน่วย : บาท)

2560 2559 2560 2559

เจา้หน้ีการคา้ 7,480.15 428,733.95 7,480.15 428,733.95 

เจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน

     คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,622,427.91 3,118,170.97 1,019,360.30 506,550.92 

     เงินประกนัผลงาน 5,950,332.58 6,712,997.76 5,118,477.50 5,912,215.00 

     อ่ืนๆ 3,077,002.80 2,541,011.83 2,539,401.97 2,189,511.05 

รวม 12,657,243.44 12,800,914.51 8,684,719.92 9,037,010.92 

18. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน

       รายละเอียดเก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์เช่าตามสญัญาเช่าการเงิน มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559

ยานพาหนะ 2,698,000.00 2,698,000.00 

คา่เส่ือมราคาสะสม (1,290,785.20) (754,141.92)

ราคาตามบญัชี-สุทธิ 1,407,214.80 1,943,858.08 

จ านวนขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายส าหรับสญัญาเช่าการเงินขา้งตน้มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559

ภายใน 1 ปี 365,820.00 365,820.00 

เกิน 1 ปีแต่ไมเ่กิน 3 ปี 579,215.00 731,640.00 

เกิน 3 ปีข้ึนไป 0.00 213,395.00 

รวม 945,035.00 1,310,855.00 

  หกั  ดอกเบ้ียจ่ายในอนาคตของสญัญาเช่าการเงิน (61,229.70) (114,870.98)

รวม 883,805.30 1,195,984.02 

    (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ      (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

              (  พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี )                  (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินไมร่วมดอกเบ้ียจ่ายในอนาคต  มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559

       หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 883,805.30 1,195,984.02 

       หกั  ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

                 ท่ีครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี (328,438.62) (312,178.68)

       หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 555,366.68 883,805.34 

19. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน

          บริษทัฯ  จ่ายคา่ชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบ าเหน็จ  ตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 

พ.ศ.  2541  ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

2560 2559 2560 2559

ผลประโยชน์พนกังานตน้ปี 2,396,942.01 1,273,466.00 2,385,095.00 1,173,902.00 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 819,213.96 1,312,209.00 810,848.00 1,188,495.00 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 55,401.00 60,727.01 54,936.00 56,698.00 

บวก   การเปล่ียนแปลงประมาณการ

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

หกั ลดลงจากพนกังานลาออก (140,626.00) (249,460.00) (140,626.00) (34,000.00)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีบนัทึก

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

    (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

              (  พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี )               (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



ข้อสมมตฐิานที่ส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยัประมาณการ รายการประเมนิสรุปได้ดงันี้

2560 2559 2560 2559

อตัราคิดลด ( ร้อยละต่อปี) 2.81 2.40 3.36 2.30

อตัราการตาย

อตัราการเพ่ิมข้ึนเงินเดือน ปี 2560 และ 2559 (ร้อยละต่อปี)

อายเุกษียณ

จ านวนพนกังาน (คน) 40 44 2 2

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

         การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่ง

สมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอ่ืนๆคงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้

เป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี

(หน่วย : บาท)

2560 2559 2560 2559

อตัราคดิลด

(เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.50) (58,804.00) (337,720.00) (57,692.00) (332,095.00)

(เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 0.50) 63,416.00 39,387.00 62,109.00 33,607.00

อตัราการขึน้เงินเดือน

(เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.50) 0.00 47,070.00 0.00 39,791.00

(เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1) 130,248.00 0.00 127,484.00 0.00

(เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 0.50) 0.00 (45,486.00) 0.00 (38,354.00)

(เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 1) (114,230.00) 0.00 (112,183.00) 0.00

อตัราการหมุนเวียน

(เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.50) 0.00 (51,978.00) 0.00 (43,911.00)

(เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20) (9,509.00) 0.00 (9,295.00) 0.00

(เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 0.50) 0.00 54,170.00 0.00 45,904.00

(เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 20) 9,602.00 0.00 9,383.00 0.00

    (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

              (  พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี )               (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

ตารางมรณะไทยปี 2560 และ 2551

 3 และ 5

60 ปี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย



20. รายการบัญชีกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั

          บริษทัฯ มีรายการบญัชีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอยา่งมีสาระส าคญั  กิจการเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการมีผูถื้อหุ้นและ /หรือ

กรรมการกลุ่มเดียวกนั  สินทรัพย ์ หน้ีสิน  รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายของบริษทั  ส่วนหน่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ดงันั้น

งบการเงินไดร้วมผลของรายการดงักล่าว   โดยใชน้โยบายก าหนดรายการท่ีเป็นปกติทางธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเช่นเดียว

กบัท่ีคิดกบัลูกคา้รายอ่ืน

ลกัษณะความสมัพนัธ์

บริษทั กรีน พลสั แอสเซท จ ากดั บริษทัยอ่ยและกรรมการร่วมกนั

บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั บริษทัยอ่ยและกรรมการร่วมกนั

บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั บริษทัยอ่ยและกรรมการร่วมกนั

บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ  ากดั บริษทัยอ่ยและกรรมการร่วมกนั

          บริษทัฯ มีนโยบายการก าหนดราคาดงัน้ี

นโยบายในการก าหนดราคา

          รายไดค้า่เช่าและบริการ ใชร้าคาตามสญัญาท่ีตกลงกนั

          ดอกเบ้ียรับ  อตัราร้อยละ 3-5 ต่อปี 

          เงินปันผลรับ หุ้นละ 62.70 บาท

          รายการบญัชีท่ีเป็นสาระส าคญัระหว่างบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559

ลูกหน้ีการคา้

   บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 100,000.00 226,750.00 

       รวม 100,000.00 226,750.00 

ลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน

   บริษทั กรีน พลสั แอสเซท จ ากดั 0.00 375,286.08 

   บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั 5,000.00 0.00 

   บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จ  ากดั 13,794.00 0.00 

       รวม 18,794.00 375,286.08 

หกั คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 0.00 (375,286.08)

       สุทธิ 18,794.00 0.00 

    (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ        (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

              (  พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี )                        (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ลกัษณะรายการค้า



(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 2559 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2560

   บริษทั กรีน พลสั แอสเซท จ ากดั

เงินให้กูย้ืม 39,350,000.00 0.00 0.00 39,350,000.00 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,762,917.82 0.00 (5,250.00) 1,757,667.82 

   บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั

เงินให้กูย้ืม 5,000,000.00 0.00 (5,000,000.00) 0.00 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 22,602.74 6,849.32 (29,452.06) 0.00 

รวม 46,135,520.56 6,849.32 (5,034,702.06) 41,107,667.82 

หกั คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญเงินให้กูย้ืม

     ดอกเบ้ียคา้งรับ (41,112,917.82) 0.00 5,250.00 (41,107,667.82)

       เงินให้กูย้ืม 5,022,602.74 6,849.32 (5,029,452.06) 0.00 

   บริษทั เจ.อ ีโซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั

ลูกหน้ีไมห่มนุเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 43,500,000.00 0.00 (314,303.65) 43,185,696.35 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 0.00 350,770.69 (285,696.35) 65,074.34 

รวม 43,500,000.00 350,770.69 (600,000.00) 43,250,770.69

          รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายกบักิจการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีสาระส าคญัรวมอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับปี ส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559

   บริษทั เอ ซี ด ีเอน็เนอร์ยี ่จ ากดั

รายได-้คา่เช่า 240,000.00 240,000.00 

   บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั

รายได-้คา่เช่า 240,000.00 80,000.00 

รายได-้คา่บริการ 1,775,700.93 1,121,495.32 

ดอกเบ้ียรับ 6,849.32 1,162,191.78 

เงินปันผลรับ 9,405,154.28 0.00 

   บริษทั เจ.อ ีโซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั

รายได-้คา่เช่า 120,000.00 0.00 

ดอกเบ้ียรับ 350,770.69 0.00

    (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ        (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ
              (  พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี )                        (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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21. ทุนเรือนหุ้นและใบส ำคัญแสดงสิทธิ

 ทุนเรือนหุ้น

          ในปี 2559 มีผูน้  ำใบส ำคญัแสดงสิทธิมำใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน จ  ำนวน 100,542,552 หุ้น โดยอตัรำเดิมกำรใชใ้บส ำคญั

แสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสำมญัเปล่ียนเป็นใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชสิ้ทธิต่อหุ้น 1.28826 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท คิดเป็น 

129.52 ลำ้นบำท โดยจดทะเบียนกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ เม่ือวนัท่ี 13 มิถุนำยน 2559

 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559   บริษทัฯ  มีใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกให้เพ่ือรองรับกำรเพ่ิมทุนท่ีไดจ้ดทะเบียน

เพ่ิมทุนไวใ้นปี 2558 โดยมีใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิและยงัไม่หมดอำย ุคงเหลือ ประกอบดว้ย
(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560 2559

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 4 165,974,332 165,974,332 
                        รวม 165,974,332 165,974,332 

ในปี 2560 ไม่มีกำรใชใ้บส ำคญัแสดงสิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญั โดยมีรำยละเอียดกำรครบก ำหนด ดงัน้ี

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 4  สำมำรถใชสิ้ทธิไดโ้ดย  ใบส ำคญัแสดงสิทธิ  1 หน่วย  สำมำรถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญั

ได ้1 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 1 บำท โดยมีอำย ุ 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 19 มิถุนำยน  2558 ถึงวนัท่ี 19 มิถุนำยน 2561

22. ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำนและขำดทุนต่อหุ้นปรับลด

ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนและขำดทุนต่อหุ้นปรับลด  ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี   31 ธนัวำคม 2560  และ 2559  มีรำยละเอียดดงัน้ี
(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560 2559 2560 2559

ขำดทุนท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษทั

    (ขั้นพ้ืนฐำน) (56,512,733.76)     (119,578,420.77)   (42,857,510.08)     (136,327,246.18)   

จ ำนวนหุ้นสำมญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั

    (ขั้นพ้ืนฐำน) 715,020,835          656,982,410          715,020,835          656,982,410          

ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (0.079)                    (0.182)                    (0.060)                    (0.208)                    

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

ขำดทุนท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษทั

 (ปรับลดซ่ีงไม่แตกต่ำงจำกขั้นพ้ืนฐำน) (56,512,733.76)     (119,578,420.77)   (42,857,510.08)     (136,327,246.18)   

จ ำนวนหุ้นสำมญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั

    (ขั้นพ้ืนฐำน) 715,020,835          656,982,410          715,020,835          656,982,410          

หุ้นท่ีเสมือนเพ่ิมข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพ

     ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 53,142,121.46       25,923,864.54       53,142,121.46       25,923,864.54       

จ ำนวนหุ้นสำมญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 768,162,956.46     682,906,274.54     768,162,956.46     682,906,274.54     

ขำดทุนต่อหุ้นปรับลด (0.074)                    (0.175)                    (0.056)                    (0.200)                    

    (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมกำร       (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมกำร

              (  พล.ต.ต.สหัสชยั  อินทรสุขศรี )                      (   นำยประทีป    อนนัตโชติ   )
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23. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน

          ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  ท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บ

และสอบทานอยา่งสม ่าเสมอ   เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจ

ตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยคือ กรรมการผูจ้ดัการของบริษทั

          บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีรายไดห้ลกัจาก 3 ประเภทธุรกิจ โดยขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามประเภทธุรกิจ ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

และ 2559  มีดงัน้ี

(หน่วย : ลา้นบาท)

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

รายไดจ้ากการขายและบริการ 39.91 427.53 4.67 0.00 1.42 0.00 46.00 427.53 

ก าไรขั้นตน้ 5.32 41.64 (0.30) 0.00 1.00 0.00 6.02 41.64 

(ขาดทุน)โอนกลบัจากการลดมูลค่าตน้ทุนอสงัหาริมทรัพย์ 5.27 (28.87)

รายไดอ่ื้น 7.06 12.17 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (5.18) (20.81)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (49.47) (70.46)

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน (2.48) (9.14)

หน้ีสงสยัจะสูญ (19.37) (35.18)

ตน้ทุนทางการเงิน (0.05) (4.43)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 0.00 (4.50)
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (58.20) (119.58)

(หน่วย : ลา้นบาท)

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1.38 7.30 5.27 0.00 0.00 0.00 6.65 7.30 

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 0.23 1.10 0.31 0.00 0.00 0.00 0.54 1.10 

(ขาดทุน)โอนกลบัจากการลดมูลค่าตน้ทุนอสงัหาริมทรัพย์ 5.27 (28.87)

รายไดอ่ื้น 17.14 6.88 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (0.88) (2.54)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (44.05) (58.10)

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน (22.49) (19.02)

หน้ีสงสยัจะสูญ 0.00 (35.23)

ตน้ทุนทางการเงิน (0.05) (0.54)
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (44.52) (136.32)

(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

            (   พล.ต.ต. สหสัชยั   อินทรสุขศรี   )             (       นายประทีป    อนนัตโชติ       )
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งบการเงินรวม
ธุรกิจโครงการอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจให้เช่าและบริการ ธุรกิจผลิตพลงังานจากแสงอาทิตย์ รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ธุรกิจโครงการอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจให้เช่าและบริการ ธุรกิจผลิตพลงังานจากแสงอาทิตย์ รวม



      ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  บริษทัฯ ไดแ้สดงสินทรัพยจ์  าแนกตามส่วนงาน แยกตามประเภทธุรกิจ โดยท่ีรายละเอียด ดงัน้ี

(หน่วย : ลา้นบาท)

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

สินทรัพยถ์าวร 53.91 43.35 0.00 0.00 66.70 0.00 120.61 43.35 

สินทรัพยถ์าวร-ให้เช่า 0.00 0.00 75.54 0.00 0.00 0.00 75.54 0.00 

สินทรัพยอ่ื์น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 471.60 691.05 

สินทรัพยร์วม 53.91 43.35 75.54 0.00 66.70 0.00 667.75 734.40 

(หน่วย : ลา้นบาท)

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

สินทรัพยถ์าวร 47.52 43.07 0.00 0.00 19.00 0.00 66.52 43.07 

สินทรัพยถ์าวร-ให้เช่า 0.00 0.00 75.54 0.00 0.00 0.00 75.54 0.00 

สินทรัพยอ่ื์น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 519.47 662.93 

สินทรัพยร์วม 47.52 43.07 75.54 0.00 19.00 0.00 661.53 706.00 

(ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

            (   พล.ต.ต. สหสัชยั   อินทรสุขศรี   )             (       นายประทีป    อนนัตโชติ       )

ธุรกิจโครงการอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจให้เช่าและบริการ ธุรกิจผลิตพลงังานจากแสงอาทิตย์ รวม

งบการเงินรวม

ธุรกิจโครงการอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจให้เช่าและบริการ ธุรกิจผลิตพลงังานจากแสงอาทิตย์ รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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24. ภาระผูกพันและหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ในภายหน้า

บริษทั

          ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  บริษทัฯ มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตเก่ียวกบัสญัญาก่อสร้าง สญัญาเช่า

ทรัพยสิ์นและบริการอ่ืน  จ  านวน 1.45  ลา้นบาท และจ านวน 5.10 ลา้นบาท ตามล าดบั

บริษทัย่อย

          ในปี 2560 บริษทัฯ ไดซ้ื้อกิจการพลงังานแสงอาทิตยจ์ากกลุ่มกิจการแห่งหน่ึงและซ้ือหุ้นในบริษทัยอ่ยในกลุ่มเด่ียวกนั

ท่ีไดรั้บสิทธ์จ  าหน่ายกระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามสญัญาเลขท่ี PV-PEA

0065/2556ลงวนัท่ี 6 กนัยายน 2556 ท่ีกฟภ.รับซ้ือพลงังานไฟฟ้า 995 กิโลวตัต ์ระยะเวลา 25 ปี เร่ิมตั้งแต่ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2556 

ถึง วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2581 ดว้ยอตัราท่ีก าหนดไวต้ามปริมาณการผลิตซ่ึงเป็นอตัรา 6.16 บาทต่อหน่วย

25. คดคีวาม

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดถู้กฟ้องร้องในคดีต่างๆ ท่ีมีสาระส าคญัดงัน้ี

บริษทั

          ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2560  และ  2559  บริษทัฯ  มีคดีฟ้องร้องจากอดีตพนกังาน  1 ราย  และอดีตกรรมการผูจ้ดัการ

เรียกร้องคา่เสียหายจากการเลิกจา้งไมเ่ป็นธรรมจ านวนเงินรวม 22.60 ลา้นบาท และจ านวนเงินรวม 4.68 ลา้นบาท ตามล าดบั

โดยบริษทัฯ  ไดจ่้ายเงินการเลิกจา้งตามกฎหมายแรงงานแลว้จึงไดย้ื่นคดัคา้นค าฟ้อง  ปัจจุบนัศาลแรงงานพิพากษาชดเชยคา่

คา่ความเสียหายจ านวน  0.35  ลา้นบาท   อยู่ระหว่างการอุทธรณ์    ส่วนคดีท่ีอดีตกรรมการผูจ้ดัการฟ้องร้องอยู่ระหว่างการ

พิจารณาและสืบพยานโจทก์

          ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2560  และ 2559     บริษทัฯ  ไดฟ้้องร้องเรียกคา่เสียหายจากคูส่ญัญาเพ่ือเรียกคืนเงินประกนั 

หมายเหตุ 9.2 และ เม่ือวนัท่ี  17 สิงหาคม 2559  บริษทัฯ  ไดถู้กคูส่ญัญาดงักล่าวฟ้องกลบัเรียกร้องคา่เสียหาย  จ  านวน 50 

ลา้นบาท   ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

          ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560  และ 2559  บริษทัฯ  ถูกผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงฟ้องเรียกร้องเงินคา่หุ้นส่วน 

ท่ีเหลือ  จ  านวน  5  ลา้นบาท    ท่ีบริษทัฯ  หกัไวส้ าหรับการประกนัความเสียหายหรือคา่ใชจ่้ายส าหรับโครงการอาคารชุดท่ี

บริษทัฯ ไดม้าจากการซ้ือหุ้นทั้งหมดในบริษทัยอ่ย ปัจจุบนับริษทัฯ ไดฟ้้องแยง้กลบัเพ่ือเรียกคา่ความเสียหายจากโจทก ์เป็น

จ านวนเงิน 44.04 ลา้นบาท  ปัจจุบนัคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

    (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ       (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

              (  พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี )                      (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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บริษทัย่อย

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัยอ่ยมีคดีฟ้องร้องกบับริษทัแห่งหน่ึงให้จ่ายคืนคา่ด าเนินการเป็นตวัแทนใน

การจดัหาศิลปินเกาหลีท่ีมีช่ือเสียงมาแสดงคอนเสิร์ต ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดค้า่ใชจ่้ายในการจดังานแลว้ และไดจ่้ายเงินคา่ด าเนินการ

เป็นตวัแทนไปแลว้บางส่วน จ านวน  1.90  ลา้นบาท  เน่ืองจากเกิดเหตุการณ์ไมส่งบทางการเมืองจึงไมส่ามารถจดัแสดงคอน

เสิร์ตได ้    โดยบริษทัตวัแทนดงักล่าวฟ้องแยง้ว่า    ไมไ่ดผิ้ดสญัญาเน่ืองจากไดด้ าเนินการตามสญัญาครบถว้น    จึงไมคื่นเงิน

พร้อมเรียกร้องคา่ด าเนินการส่วนท่ีเหลืออีก 1.88  ลา้นบาท  โดยศาลชั้นตน้ไดพิ้พากษาให้บริษทัฯจ่ายช าระ  บริษทัยอ่ย จึงได้

บนัทึกตั้งคา่ด าเนินการท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมทั้งจ  านวน ปัจจุบนั บริษทัยอ่ยอยู่ระหว่างรอฟังค าพิพากษาศาลฎีกา

          ณ  วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2560  และ 2559 บริษทัยอ่ยแห่งท่ี 2 ถูกผูท้  าสญัญาจะซ้ือจะขายอาคารชุดหลายรายฟ้องด าเนิน

แพง่และคดีคุม้ครองผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการผิดเง่ือนไข         ในการโอนกรรมสิทธ์ิจากลูกหน้ีตามสญัญาจะซ้ือจะขายอาคารชุด 

เรียกคืนเงินจองพร้อมดอกเบ้ีย  จ  านวน   1.62   ลา้นบาท   โดยบริษทัยอ่ย  ไดจ่้ายคืนเงินและถูกถอนฟ้องแลว้  จ  านวนเงินรวม 

0.97 ลา้นบาท  ส่วนท่ีเหลือจ านวน 0.65 ลา้นบาท  อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

          ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม  2560 และ 2559  บริษทัยอ่ยแห่งท่ี 3 มีคดีฟ้องร้องจากอดีตพนกังาน  1  ราย  เรียกร้องคา่เสียหาย

จากการเลิกจา้งไมเ่ป็นธรรมจ านวนเงินรวม 10.53 ลา้นบาท ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2561 ศาลไดพิ้จารณาจ าหน่ายคดีเน่ืองจาก

พนกังานดงักล่าวไมม่าตามหมายนดัของศาล

26. เคร่ืองมือทางการเงิน

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น

          ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนของบริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย เกิดจากลูกหน้ีการคา้ต่างประเทศ ท่ีคา้งช าระมานานแลว้   

เน่ืองจากรายการทางธุรกิจเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ  ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2559  บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพย์

และหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีมีสาระส าคญั ซ่ึงไมไ่ดมี้การท าสญัญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนอยา่งไร

กต็าม ลูกหน้ีการคา้ดงักล่าวไดต้ั้งส ารองหน้ีสงสยัจะสูญเตม็จ านวนแลว้ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ีการคา้

2560 2559 2560 2559

เยน 0.00 45,128,500.00 0.00 0.00 

    (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ       (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

              (  พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี )                      (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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27.  ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ

          คา่ใชจ่้ายตามลกัษณะของคา่ใชจ่้าย ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ท่ีส าคญัมีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงิน

งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ

การเปล่ียนแปลงในตน้ทุนโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 36,353,731.07 4,300,554.12

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 6,406,210.35 5,821,308.77

หน้ีสงสยัจะสูญ 19,371,505.00 0.00

(โอนกลบั)ขาดทุนจากการลดมลูคา่ตน้ทุนโครงการอสงัหาริมทรัพย์ (5,275,322.63) (5,275,322.63)

คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 11,175,775.00 11,175,775.00

คา่ใชจ่้ายพนกังาน 17,340,473.18 16,398,951.36

คา่ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1,322,391.00 49,794.00

(หน่วย : บาท)

งบการเงิน

งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ

การเปล่ียนแปลงในตน้ทุนโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 385,478,857.51   5,790,346.94       

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 3,472,821.56 3,229,604.55

หน้ีสงสยัจะสูญ 34,951,929.91 35,229,479.60

(โอนกลบั)ขาดทุนจากการลดมลูคา่ตน้ทุนโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 28,873,492.84 28,873,492.84

คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 14,502,800.00 13,592,380.00

คา่ใชจ่้ายพนกังาน 22,919,696.48 19,902,736.61

คา่ภาษีธุรกิจเฉพาะ 14,113,508.00     240,933.42          

    (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ       (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

              (  พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี )                      (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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28. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

          คา่ตอบแทนกรรมการ  น้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้กบักรรมการของบริษทัฯตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทั

มหาชนจ ากดั โดยไมร่วมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายให้กบักรรมการในฐานะผูบ้ริหาร

          ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม  2560  คา่ตอบแทนกรรมการจ านวน  0.51 ลา้นบาท ซ่ึงไดง้ดจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ 

ตั้งแต่ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ปี 2560 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2560 มีมติให้งดการจ่าย  และ ส าหรับปี 2559  จ านวน 2.07 ลา้นบาท 

29. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

          คา่ตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นคา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัเงินเดือน คา่ตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะ

ผูบ้ริหาร   และให้แก่ผูบ้ริหารตามนิยามในการประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

อนัไดแ้ก่    ผูจ้ดัการหรือด ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา    และผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าระดบั

บริหารรายท่ีส่ีทุกราย        และให้หมายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบั

ผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า

30. การบริหารจัดการทุน

          วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทั  และบริษทัยอ่ย   คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ี

เหมาะสมและการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  และ 2559 บริษทั และบริษทัยอ่ย มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนสรุปไดด้งัน้ี

2560 2559 2560 2559

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 0.03                       0.04                    0.02                    0.02                    

31. สิทธิประโยชน์จากการได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน

บริษทัย่อย

         ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามพระราชบญัญติั

ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ดงัน้ี

        -  บริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการส่งเสริมการลงทุน ผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา ประเภท 7.1.1.2 กิจการผลิตพลงังานไฟฟ้า หรือ พลงังานไฟฟ้าและไอน ้าจากพลงังาน

หมนุเวียน ยกเวน้ขยะหรือเช้ือเพลิงจากขยะ ลงวนัท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558 มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2558

    (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ       (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

              (  พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี )                      (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )

       งบการเงินรวม        งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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สิทธิประโยชน์ทางภาษอีากรที่บริษทัย่อยจะได้รับมดีงันี้

        - ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

        - ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี

นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น    กรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้

นิติบุคคล     กิจการจะไดรั้บอนุญาตให้น าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างเวลานั้น     ไปหกัออกจากก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึน

ภายหลงัระยะเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  มีก าหนดระยะเวลาไมเ่กิน 5 ปี นบัแต่วนัพน้ก าหนดเวลานั้น

32.  การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเตมิเกีย่วกบักระแสเงินสด

32.1 การจ่ายซ้ือกิจการพลงังานแสงอาทิตย์

        ในปี  2560  บริษทัฯ ไดซ้ื้อกิจการพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา  (Solar PA Rooftop)   ปริมาณพลงัไฟฟ้าสูงสุด

 995 กิโลวตัต ์จากกลุ่มกิจการแห่งหน่ึงในราคารวมทั้งส้ินจ านวน 73.20 ลา้นบาท โดยการจ่ายซ้ือท่ีดินและอาคารจากกรรมการ

 และกิจการในกลุ่มแห่งหน่ึง จ  านวนเงินรวม 19 ลา้นบาท และซ้ือสินทรัพยท่ี์ใชส้ าหรับกิจการพลงังานแสงอาทิตย ์อนัประกอบ

ดว้ย แผงโซล่าร์และระบบอุปกรณ์ต่างๆ  จ  านวนเงินรวม 54.21 ลา้นบาท จากกิจการอีกแห่งหน่ึงในกลุ่มเดียวกนัซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บ

สิทธ์ิการขายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     แต่เน่ืองจากการซ้ือสินทรัพยด์งักล่าวไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องการ

ไฟฟ้าฯเก่ียวกบัการโอนสิทธ์ิขายกระแสไฟฟ้า        บริษทัฯ  จึงไดข้ายคืนแผงโซล่าร์และระบบอุปกรณ์ต่าง  ๆ   จ  านวน  54.21 

ลา้นบาท   ให้กบักิจการเดิมตามราคาทุนและไดจ่้ายเงินเพ่ือซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิมอีก จ านวน  948,398.13 บาท  ท าให้บริษทัฯ 

มีสดัส่วนการถือหุ้นอตัราร้อยละ   99.99     และบริษทัยอ่ยไดด้ าเนินกิจการพลงังานแสงอาทิตยต่์อไปภายใตก้ารเช่าท่ีดินและ

อาคารจากบริษทัฯ

        รายละเอียดการไดม้าของสินทรัพยแ์ละการจ่ายซ้ือกิจการมีดงัน้ี

สินทรัพยที่ได้มา (หน่วย: บาท)

        ท่ีดิน 2,000,000.00       

        อาคาร 17,000,000.00     

         ระบบพลงังานแสงอาทิตยแ์ละอุปกรณ์ 54,205,607.48     

รวมมลูคา่ยติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการพลงังานแสงอาทิตย์ 73,205,607.48     

        สินทรัพยอ่ื์นๆ-สุทธิ 798,487.72          

รวมมลูคา่ของสินทรัพยท่ี์ไดม้า 74,004,095.20     

เงินจ่ายซ้ือกิจการพลงังานแสงอาทิตย์ 74,154,005.61     

เงินจ่ายซ้ือท่ีสูงกว่ามลูคา่ยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าปันส่วนเขา้ตน้ทุนระบบพลงังานแสงอาทิตย์ 149,910.41          

เงินจ่ายซ้ือกิจการประกอบดว้ย:

        จ่ายซ้ือสินทรัพย์ 73,205,607.48     

        จ่ายซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิม 948,398.13          

รวมเงินจ่ายซ้ือกิจการพลงังานแสงอาทิตยท์ั้งส้ิน 74,154,005.61     

    (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ       (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

              (  พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี )                      (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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32.2  การลงทุนซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ย

        วนัท่ี 14 มกราคม 2559  บริษทัฯ ไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงคือ บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั ในสดัส่วน

ร้อยละ 99.99 โดยถือเป็นการซ้ือสินทรัพยไ์มใ่ช่ซ้ือธุรกิจ เน่ืองจากการซ้ือดงักล่าวไมไ่ดก่้อให้เกิดเป็นธุรกิจ ดงันั้นในการจดัท า

งบการเงินรวม บริษทัฯ น างบการเงินของบริษทัยอ่ยเขา้มารวมตั้งแต่วนัท่ีซ้ือ โดยบนัทึกรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุไดท่ี้ได้

มาแต่ละรายการจากการซ้ือเงินลงทุนของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ดว้ยมลูคา่ตามบญัชีท่ีใกลเ้คียงมลูคา่ยติุธรรม ยกเวน้ส่วนเกินของ

ราคาเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีสูงกว่ามลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีลงทุนจ านวน 18.42 ลา้นบาท 

จะปันส่วนเขา้โครงการอสงัหาริมทรัพยใ์นงบการเงินรวม ซ่ึงมีรายละเอียดของกระแสเงินสดจ่ายซ้ือสุทธิ ดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

        เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,670,099.84 

        ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 263,500.58 

        ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 534,510,834.21 

        ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 127,340.00 

        สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 1,741,023.54 

        เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (20,125,352.18)

        เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (14,027,918.10)

        เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาจะซ้ือจะขาย (55,816,204.00)

       เงินกูย้ืมระยะยาว (311,759,000.00)

       มลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิก่อนส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 141,584,323.89 

       ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (1,887.78)

       มลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ 141,582,436.11 

       ส่วนเกินจากราคาซ้ือสูงกว่ามลูคา่ตามบญัชีปันส่วนเขา้ตน้ทุนโครงการอสงัหาริมทรัพย ์ 18,417,563.89 

       หกั  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีมีอยู่ในบริษทัยอ่ย  ณ วนัซ้ือกิจการ (6,670,099.84)

       หกั  เงินจ่ายล่วงหนา้คา่หุ้นท่ีจ่ายไปในปี 58 (117,000,000.00)

       เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุไดข้องบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดท่ีมีอยู่เดิมในบริษทัยอ่ย 36,329,900.16 

    (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ       (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

              (  พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี )                      (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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32.3  รายการท่ีไมเ่ป็นตวัเงินท่ีมีสาระส าคญั

        ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  บริษทัฯ มีเจา้หน้ีเงินประกนัท่ีเพ่ิมข้ึนจ านวน 5 ลา้นบาท  เกิดจาก

การหกัคา่ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากผูข้ายเงินลงทุนดงักล่าว    เพ่ือประกนัความเรียบร้อยของโครงการอาคารชุดท่ีเป็นของ

บริษทัยอ่ยให้พร้อมโอนให้แก่ลูกคา้

33. การอนุมตังิบการเงิน

        งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2561

    (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ       (ลงช่ือ) ……....……………...…………… กรรมการ

              (  พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี )                      (   นายประทีป    อนนัตโชติ   )
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